
Religionistická kapitola je rozdûlena na sedm podkapitol, které informují

o elementárních skuteãnostech doprovázejících specifické formy náboÏensk˘ch ãi etnic-

k˘ch skupin na na‰em území. Cílem nebylo realizovat deskripci v‰ech náboÏenství

a minorit, ale zmínit alespoÀ ty základní. Hrobník, pfiípadnû pracovník vefiejného pohfie-

bi‰tû, kter˘ se stará o fiádn˘ bûh hfibitova, by mûl b˘t seznámen s atributy církevního/

/náboÏenského pohfibu a mûl by jim rozumût. V jednotliv˘ch kapitolách je popsán pohfieb

v katolické, evangelické a husitské církvi, dále pohfiební ritus pravoslavn˘ch, v judaismu,

islámu a u RomÛ.

10.1 Religionistika obecně a katolický pohřeb

10.1.1 Právní rámec

Ačkoliv je v naší zemi nejznámější křesťanství, není náboženstvím jediným. Než
popíšeme některá u nás se vyskytující náboženství a jednotlivá vyznání, je třeba
zmínit se o platném právním rámci. Ačkoliv si mnozí ještě pamatují právní úpravu
z doby totality, a domnívají se tedy, že jsou v naší zemi náboženství „zakázaná“
a „povolená“, je třeba jasně říci, že tomu tak není. Existují jen církve a náboženské
společnosti registrované podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského
vyznání a postavení církví a náboženských společností, ve znění pozdějších před-
pisů, případně náboženské skupiny nijak neregistrované, ale legálně existující.
Církve a náboženské skupiny registrované podle výše zmíněného zákona získávají
právní subjektivitu. Určité církve a náboženské společnosti pak mohou podle toho-
to zákona získat oprávnění k výkonu zvláštních práv (např. výuka náboženství ve
škole, účast na duchovní péči v armádě a ve vězeňství).

Ještě je třeba upozornit na to, že naše zákonodárství nezná pojem „sekta“. To
mimo jiné souvisí se skutečností, že stát a jeho zákony jsou světonázorově neutrál-
ní, a nemohou tedy rozlišovat „správná“ a „nesprávná“ náboženská učení, tudíž ani
sekty, natož je zakazovat. Církev nebo náboženská skupina by mohla být zakázána
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jen tehdy, kdyby porušovala Listinu základních práv a svobod46 nebo porušovala
závažným způsobem právní řád. Od roku 1990, odkdy tato právní úprava platí,
nebyla žádná církev ani náboženská skupina v naší zemi zakázána.

10.1.2 Rozlišování náboženství

Obecně vzato můžeme církve a náboženské společnosti rozlišovat podle řady kri-
térií, například:
� podle doby vzniku,
� z teologických hledisek,
� podle kulturní blízkosti nebo cizosti v našem prostředí,
� podle právního postavení v naší zemi, případně v jiných zemích,
� podle typu jejich misijních aktivit.

Při posuzování nebo diferencování jednotlivých náboženství a duchovních
proudů je třeba mít na paměti, podle jakého hlediska je rozlišujeme či hodnotíme.
V dalším pojednání se omezíme na popis jednotlivých tzv. velkých náboženství
a jejich vyznání, pokud se v naší zemi ve větší míře vyskytují.

10.1.3 Přehled registrovaných církví a náboženských 
společností

V této podkapitole uvádíme přehled všech církví a náboženských společností, které
jsou v naší zemi registrované podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského
vyznání a postavení církví a náboženských společností ve znění pozdějších předpisů.47

10.1.3.1 Křesťanské církve

� Církev římskokatolická,
� Církev řeckokatolická,
� Starokatolická církev v ČR,
� Církev československá husitská (původně Církev československá),
� Pravoslavná církev v českých zemích,
� Českobratrská církev evangelická,
� Bratrská jednota baptistů,
� Církev bratrská,
� Evangelická církev metodistická,
� Jednota bratrská,
� Slezská církev evangelická augsburského vyznání,
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� Evangelická církev augsburského vyznání v České republice,
� Luterská evangelická církev a. v. v České republice,
� Apoštolská církev,
� Novoapoštolská církev v České republice,
� Církev Křesťanská společenství,
� Ruská pravoslavná církev, podvorje patriarchy moskevského a celé Rusi,
� Církev živého Boha,
� Církev Nová naděje,
� Církev Slovo života.

10.1.3.2 Ke křesťanství se hlásí, leč udržuje zpravidla 
jistou distanci vůči ostatním křesťanům

� Církev adventistů sedmého dne,
� Obec křesťanů v České republice.

10.1.3.3 Nehlásí se ke křesťanům

� Náboženská společnost Svědkové Jehovovi,
� Náboženská společnost českých unitářů.

10.1.3.4 Jen částečně souvisí s křesťanstvím

� Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (mormoni),
� Náboženská společnost českých unitářů.

10.1.3.5 Registrovaná společenství reprezentující nekřesťanské tradice

� Federace židovských obcí v České republice,
� Ústředí muslimských obcí,
� Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, hnutí Hare Krišna,
� Česká hinduistická náboženská společnost,
� Višva Nirmala Dharma,
� Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü,
� Zen (jen někdy chápán jako náboženství).

Dále u nás existuje řada menších, zpravidla křesťanských společenství, která
nemají mnohdy statut podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyzná-
ní a postavení církví a náboženských společností ve znění pozdějších předpisů, jsou
buď občanským sdružením, nebo nejsou právně ustaveny vůbec; jsou to například
Studenti pro Krista, Pánova církev, Bratři v Kristu a jiní.
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10.1.4 Křesťanství všeobecně

Křesťanství vzniklo v podstatě na půdě židovství po roce 30 n. l. jako skupina, která
uvěřila v Ježíše Krista jako očekávaného mesiáše, který byl ukřižován a vstal z mrt-
vých. Křesťané přijali za své základní židovské náboženské knihy (podle dnešní
terminologie Starý zákon) a dále postupně akceptovali jako závazné další vznikají-
cí knihy, a to evangelia a spisy psané apoštoly nebo jejich spolupracovníky (to vše
dohromady je podle dnešní terminologie Nový zákon). Celek, tedy Starý a Nový
zákon, je znám pod názvem Bible (také Bible svatá, Písmo, Písmo svaté). To je
základní kniha všech křesťanů. V dějinách se potom křesťanství rozdělilo do růz-
ných vyznání (církví, denominací, náboženských společenství).

V zásadě jde o čtyři proudy:
� západní křesťanství, podřízené papeži (římští katolíci, řeckokatolíci),
� východní církve, a to jak sjednocené s Římem, tak tzv. autokefální (každá má

svou hlavu – patriarchu, ten není podřízen už nikomu),
� církve vzešlé z reformace (nepřesně evangelíci či protestanti),
� církve vzniklé v 19. a 20. století, které nepatří zcela ani do jednoho ze zmiňo-

vaných proudů (např. Církev československá husitská).
Tyto církve se liší dobou vzniku, vnitřní strukturou, teologií a formami boho-

služeb. Přesto je zde několik společných charakteristik, kterými se křesťané odli-
šují od jiných náboženství a náboženských společností. Je jim společné, že věří
v jednoho Boha ve třech osobách, chápou Bibli jako Boží slovo, uznávají Ježíše
Krista jako Božího syna a jako Spasitele (vykupitele), věří ve vzkříšení mrtvých.
Při vší různosti náboženské praxe je všem společná modlitba jako jeden ze zásad-
ních projevů víry. Věří nejen v Boha, ale i v to, že člověk může být zachráněn před
věčnou smrtí, čili věří v možnost věčné budoucnosti člověka u Boha (lidově: že se
člověk může dostat do nebe). Nevěří ale v reinkarnaci čili v možnost nového vtě-
lení člověka po smrti do jiné bytosti. Věří také, že člověk může svou budoucnost
po smrti ztratit a octnout se ve věčném zavržení neboli oddělení od Boha a od vzta-
hů lásky (lidově: může přijít do pekla). Křesťané tedy vesměs věří, že člověk je
Bohem stvořený a v zásadě milovaný, že smrtí vše nekončí a že ten, kdo je pokřtěn,
patří do společenství své církve. To je základem úcty k zemřelým i motivem k mod-
litbě za ně. Základem naděje křesťanů tváří v tvář smrti je vzkříšení Ježíše Krista
z mrtvých, které otevírá možnost vzkříšení a trvalého života s Bohem pro mnohé
další, a to v plnosti až na konci časů (po konci světa).

Naděje ve vzkříšení zesnulého na konci časů, která staví na vzkříšení Kristově,
je zásadním obsahem víry u všech křesťanských vyznání. Pohřební praxe se ale
týká jednoho teologického rozdílu: římskokatolíci, řeckokatolíci a členové východ-
ních církví (u nás pravoslavní) znají poměrně rozsáhlou praxi modliteb za zemřelé.
Modlí se za odpuštění jejich hříchů a za pokoj jejich duše, protože zdůrazňují
nesmrtelnost duše a o ni se svými modlitbami a bohoslužbami po smrti jaksi stara-
jí. Církve vzešlé z reformace počítají se vzkříšením na konci časů, ale nemají praxi
modliteb a bohoslužeb za zesnulé, obrazně řečeno „nepečují po smrti o jejich duši“.

POH¤BÍVÁNÍ A H¤BITOVY

238



10.1.5 Bližší charakteristiky některých církví a náboženských 
společností v souvislosti se smrtí a pohřbem

10.1.5.1 Církev římskokatolická

Základní normy učení a života: Bible, tradice. Učení je vykládáno rozhodnutími
papeže, koncilů, biskupů.

Důraz: Liturgie, svátosti, role svěcených služebníků. Úcta ke světcům.
Velký význam a určitou samostatnost uvnitř církve mají řeholní společnosti.
Pohřeb je chápán jako rozloučení církve s jejím členem. Čili rozloučení s tím,

kdo byl pokřtěn, neboť tak se stal členem církve. Hlavním úkolem těch, kdo se se
zesnulým loučí, je modlitba za zesnulého. Za vrcholně důležitou modlitbu je pova-
žována mše. Protože je člověk chápán jako Boží stvoření a křesťan pak jako ten,
kdo byl křtem Bohem přijat za vlastního, kropí se při obřadu rakev se zemřelým
svěcenou vodou, která připomíná vodu křtu. Katolická teologie sice zdůrazňuje
nesmrtelnost duše (nikoliv těla), ale protože je tělo chápáno jako chrám Ducha sva-
tého, prokazuje se tělu zemřelého úcta nejen pietním zacházením, ale také okuřo-
váním kadidlem při obřadu rozloučení.

Pokud je pohřební obřad se mší, vede jej kněz nebo biskup. Pokud jde o roz-
loučení s pobožností, ale beze
mše, může jej vést biskup,
kněz, jáhen a v určitých přípa-
dech i biskupem pověřený laik.

Tradičním způsobem pohř-
bu je v římskokatolické i řec-
kokatolické církvi pohřeb do
země. Navazuje se tak i na
praxi židovskou, která neznala
spalování mrtvol, i na pohřeb
Ježíšův, jehož tělo bylo po
snětí z kříže uloženo do skály,
jak dokládají evangelia.

Pohřeb žehem katolická
církev odmítala jakožto výraz
odporu ke svému učení. Od
roku 1963 je v katolické církvi
pohřeb žehem čili kremace
možný, a to v případě, že není
projevem odporu k církvi nebo
popření víry ve vzkříšení na
konci časů. Což je u nás běžně
splněno.
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Při pohřbu do země mohou mít pohřební obřady několik variant, a to:
� Rozloučení v domě zesnulého, průvod nebo přejezd do kostela a tam mše, prů-

vod nebo přejezd na hřbitov, tam obřad u hrobu a uložení rakve se zesnulým do
země.

� Rozloučení v domě zesnulého, průvod nebo přejezd na hřbitov a v kapli nebo
obřadní síni pobožnost, přechod ke hrobu, tam obřad posledního rozloučení
a uložení rakve se zesnulým do země.

� Mše v kostele, odtud průvod nebo přejezd na hřbitov, tam obřad u hrobu a ulo-
žení rakve se zesnulým do země.

� Na hřbitově v kapli nebo obřadní síni pobožnost, přechod ke hrobu, tam obřad
posledního rozloučení a uložení rakve se zesnulým do země.

� Obřad rozloučení jen na jednom místě, a to buď v kostele a odtud se odveze
rakev ke kremaci, nebo pouze u hrobu a po něm uložení rakve se zesnulým do
země.
Při kremaci je možná kterákoli z výše uvedených variant pohřbu s tím, že místo

uložení do hrobu je tělo spáleno. Nejčastějším případem je poměrně stručný obřad
rozloučení v obřadní síni nebo hřbitovní kapli, po kterém se tělo odveze ke spále-
ní. Uložení urny s popelem se může konat s jednoduchým modlitebním obřadem,
který vede kněz nebo jáhen.

Symboly ve spojitosti s pohřbem:
� Černá barva obřadních rouch jako barva smuteční. Od 60. let minulého století

také doplněná variantou, a sice fialovou barvou jakožto barvou kající. Obě
barvy jsou při obřadech pohřbu možné.

� Při pohřbu dítěte nebo zasvěcené panny se užívá také barva bílá.
� V kostele zdobená velikonoční svíce zvaná paškál, která se při zádušní mši

zapaluje a staví se (kromě jiných svící) k rakvi nebo na jiné vhodné místo do
popředí bohoslužebného prostoru. Symbolizuje vzkříšeného Ježíše Krista.

� Svěcená voda, kterou se kropí rakev a hrob, je připomínkou křestní vody, tedy
vody, kterou byl člověk pokřtěn a tak se stal křesťanem.

� Kadidlo – symbol modliteb a také úcty, která se prokazuje tělu zesnulého, jež je
chápáno jako chrám Ducha svatého.

� Kříž – v ruce zemřelého, na rakvi, na smutečním oznámení – je symbolem křes-
ťanů, protože připomíná největší možnou zkratkou Ježíše Krista a jeho spasitel-
ský čin.

� Mešní kalich, položený na zavřené rakvi – užívá se u pohřbu kněží.
� Pro oblečení zesnulého nejsou žádné zvláštní předpisy, jen kněží a biskupové se

zpravidla ukládají do rakve oblečení do kněžského nebo biskupského oblečení.
� Zesnulým se dává někdy do rukou křížek nebo růženec, do rakve se mnohde

také vkládají „svaté obrázky“ (obrázky světců, Pána Ježíše, Panny Marie),
zejména u Romů je to zvykem.

� Ve směrnicích církve k vedení pohřbu se výslovně žádá, aby různé sociální
postavení pohřbívaných a pozůstalých nemělo vliv na uspořádání církevního
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obřadu. Akceptovány jsou jen k pohřbu připojené světské pocty, které berou
ohled na zvláštní společenské funkce.

10.1.5.2 Církev řeckokatolická

Je to církev spojená s církví římskokatolickou, ale má liturgii byzantského typu,
obdobnou v mnohém liturgii pravoslavné (ta je obřadnější, okázalejší).

Základní normy učení a života: Bible, tradice. Učení je vykládáno rozhodnu-
tími papeže, koncilů, biskupů.

Důraz: Liturgie, svátosti, role svěcených služebníků. Úcta ke světcům.
V zásadě zde platí to, co je uvedeno u římskokatolické církve, byť obřad vypa-

dá v řadě ohledů jinak. Texty obřadů se zde také více liší podle toho, zda je zemře-
lý muž, žena, řeholník, řeholnice, kněz apod.

V tradičních oblastech se prakticky nevyskytuje pohřeb žehem, ale i jinde je spíš
vzácností.

Pobožnost za zemřelé se zde nazývá panychida. Ta může být součástí rozlouče-
ní u hrobu nebo může být samostatně slavena před nebo po uložení rakve do země.
Řeckokatolíci se modlí za zesnulé podobně jako římští katolíci. Náplní těchto mod-
liteb je prosba za odpuštění hříchu zesnulého a vyznání víry ve vzkříšení, tedy
v budoucnost zesnulých u Boha za hranicí smrti.

10.1.5.3 Církev starokatolická

Vznikla v 19. století, poté se rozšířila po Evropě, nemá jednu společnou hlavu.
Základní normy učení a života: Bible, tradice.
Důraz: mírný liberalismus (oproti katolicismu), liturgie, svátosti, role svěce-

ných služebníků.
Pohřební obřady a zvyklosti se nijak zásadně neliší od římskokatolických. To

ale neznamená, že by starokatolíci akceptovali římskokatolického duchovního
a příslušný obřad. Obřad rozloučení vede duchovní starokatolické církve (biskup,
kněz, diakon). Pohřeb žehem je možný.

10.1.5.4 Církev československá husitská

Vznikla roku 1920 jako Církev československá, od roku 1971 má nynější název. Je
církví národní.

Základní normy učení a života: Bible, Apoštolské vyznání víry a Nicejsko-
-cařihradské vyznání, Čtyři pražské artikuly (rok 1420) vyjadřující ducha a pro-
gram husitského hnutí a Česká konfese z roku 1575.

Důraz: mírný liberalismus (v prvých letech silný), liturgie, svátosti (byť
v jiném pojetí než u katolíků a pravoslavných). Část členů blízká katolické tradici,
část se výrazně proti ní vymezuje.
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Pohřeb je chápán jako akt pozornosti a lásky k pozůstalým, úcty k zesnulému
a příležitost ke hlásání křesťanské naděje. Církev československá byla ve svých
počátcích značně orientovaná na kremace a v jejích prostorách také vznikla první
kolumbária. Praktikuje však jak pohřeb do země, tak i kremaci. Pohřební obřad
může být – podobně jako u katolíků – z domu zesnulého průvodem do kostela nebo
obřadní síně, tam pobožnost a posléze uložení do hrobu nebo obřad v kostele či
obřadní síni a u hrobu. Obřad sestává z modliteb, čtení z Bible, promluvy a zpěvů.
Zdůrazněna je naděje tváří v tvář smrti a smíření se zesnulým.

10.1.5.5 Církev pravoslavná

Každá (národní) pravoslavná církev má svou hlavu – biskupa/metropolitu; všechny
mají společnou liturgii a společné učení (ale diference tu jsou).

Pravoslaví zná mnišský život mužů a žen, nezná ale rozmanitost jednotlivých
řeholí.

Základní normy učení a života: Bible a tradice. Velký důraz je kladen na
neměnnou liturgii, která je důležitým pojítkem jednoty.

Bohoslužba je proti římskokatolickému pojetí, které je u nás nejznámější, mno-
hem víc obřadná. Velkou roli v ní mají zpěvy, dále užívání symbolů, zejména kadi-
dla a svící.

Bohoslužba za zesnulé se nazývá panychida. Je zvykem konat ji třetí, devátý
a čtyřicátý den po úmrtí a samozřejmě jako součást pohřbu. Jejím obsahem jsou
jednak kající prvky, tedy prosby za odpuštění hříchů zesnulého, jednak modlitby za
pokoj jeho duše.

10.1.5.6 Církve protestantského typu

� Českobratrská církev evangelická,
� Bratrská jednota baptistů,
� Církev bratrská,
� Evangelická církev metodistická,
� Jednota bratrská.

Základní normy učení a života: Bible a do jisté míry učení reformátorů.
Důraz: Bible, osobní víra, modlitba, svátosti (mají menší roli a jsou jen dvě).
Církve protestantského typu nemají kněze, ale kazatele, ti jsou do jisté míry

podřízeni sboru, v němž slouží. Charakteristické pro obřady pohřbu zde je, že je
především čtena a vykládána Bible. Modlitby za zemřelé tak, jak je chápou a kona-
jí katolíci a pravoslavní, reformace odmítla, proto je církve protestantského typu
rovněž nekonají. Rovněž se při těchto obřadech neužívají symboly jako svěcená
voda, kadidlo, svíce a obrazy.
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Pohřební shromáždění je prosté, začíná zpravidla modlitbou, následuje čtení
z Bible, kázání a zpěv, případně slovo o zesnulém.

10.1.5.7 Protestantské církve luterského typu

� Slezská církev evangelická augšpurského vyznání,
� Evangelická církev augsburského vyznání v České republice,
� Luterská církev augsburského vyznání v ČR.

Základní normy učení a života: Bible (a do jisté míry učení Martina Luthera).
Mají rozvinutější liturgii než ostatní protestanti, znají službu biskupů.

10.1.5.8 Církve letničního typu

� Apoštolská církev,
� Církev Křesťanská společenství.

Základní normy učení a života: Bible.
Důraz: Bible, osobní víra, modlitba (společná, hlasitá), Dary Ducha svatého,

exorcismus.

10.1.5.9 V zásadě se hlásí ke křesťanům

� Církev adventistů sedmého dne.
Základní normy učení a života: Bible.
Důraz: Bible, osobní víra, svěcení soboty jako dne klidu, odvádění desátků,

zdravý životní styl. Udržují někde mírnou distanci od ostatních křesťanů.

10.1.5.10 Nehlásí se ke křesťanům

� Náboženská společnost Svědkové Jehovovi.
Základní normy učení a života: Bible (jen v jejich zvláštním překladu), učení

brooklynského ústředí, interpretované ve Strážné věži a dalších tiskových materiálech.
Důraz: Bible, osobní víra, dodržování kázně, misijní činnost (denní). Zcela uza-

vřená společnost, nespolupracují s nikým.

10.1.5.11 Jen částečně související s křesťanstvím

� Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (mormoni).
Základní normy: Bible a Kniha Mormon.
Pokud jde o chápání smrti, příslušníci této církve věří, že za hranicí smrti mohou

být rodiny opět pohromadě, pokud přijaly očištění skrze Ježíše. Věří tedy v mož-
nost věčného života rodin (nejen jednotlivců). Knězem se může stát dospělý muž.
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Kněžství u nich existuje v různých stupních, ale tito služebníci (kromě nejvyšších)
vykonávají při své službě běžná povolání. V naší zemi působí veřejně mormoni od
roku 1990 v třinácti místních pobočkách (sborech).
� Náboženská společnost českých unitářů.

V podstatě synkretistické společenství, integrující řadu náboženských směrů.

10.1.6 Registrovaná společenství reprezentující 
nekřesťanské tradice

� Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, hnutí Hare Krišna,
� Česká hinduistická náboženská společnost,
� Višva Nirmala Dharma,
� Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü,
� Zen (jen někdy chápán jako náboženství).

Tyto náboženské tradice mají své kultovní projevy, ty se ale velmi liší od toho,
nač jsme ve středoevropském prostoru v oblasti náboženství zvyklí. V našem pro-
středí nemají české volně dostupné bohoslužebné knihy, které by popisovaly jejich
náboženské obřady. Součástí jejich vyznání je zpravidla víra v reinkarnaci a kar-
mický zákon.

10.1.6.1 Islám

Zásadní pramen učení a života: Korán, a to pouze v arabštině.
Hrob má být co nejvíce jednoduchý, bez kamenné obruby, příkrovu, svíček nebo

květinové výzdoby. Mezi islámská ustanovení patří možnost použít hrob pouze jed-
nou. Hřbitov je chápán jako místo budoucího vzkříšení z mrtvých, a proto mají
zemřelí právo na věčný klid. Dále musí být hroby podle islámské tradice oriento-
vány směrem k Mekce a pohřeb musí být proveden v den smrti, a to bez rakve.

Zemře-li muslim na klinice, mají mít příbuzní k dispozici vhodný prostor, kde
jim bude bezprostředně po smrti jejich blízkého umožněno vykonat náboženský
obřad obmytí mrtvého těla a modlitby nad ním. Úprava nebožtíků se jakožto vše-
obecná náboženská povinnost řídí detailními předpisy, které obvykle bývají přesně
dodržovány. Poněvadž je pitva považována muslimy za formu rituálního znečiště-
ní, je vhodné se jí pokud možno vyhnout. Islám také zakazuje spalování zesnulých,
neboť mrtvola má zůstat co nejdéle neporušená. Také oblékání a výbava mrtvol
jsou přesně stanoveny. Tělo je zavinuto do plátěného rubáše, který je možné napar-
fémovat. Po rituálním omývání a modlitbách má být zesnulý neodkladně pohřben.
Větší islámské svazy v Evropě si proto založily pohřební nadace, které pod pod-
mínkou každoročních plateb členských příspěvků organizují převozy mrtvých těl
a pohřby v původní vlasti.
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10.1.6.2 Judaismus

Federace židovských obcí (FŽO) sdružuje deset židovských obcí v Čechách a na
Moravě.

Základem víry židů je Tóra, pět knih Mojžíšových, liturgickými texty jsou pak
všechny knihy Starého zákona a Talmud, soubor tradičních předpisů k nábožen-
skému životu a výkladu textů. Bohoslužby se konají třikrát denně, ráno, odpoledne
a večer, den odpočinku Šabat začíná v pátek večer východem prvních tří hvězd na
oblohu a končí v sobotu večer toutéž dobou. Členy Židovských obcí mohou být
podle rabínského souboru zákonů (halacha) pouze ti, kteří mají židovskou matku,
a tzv. proselyté (ti, kteří na židovskou víru přestoupili). Podle současných stanov
FŽO se mohou stát členy Židovských obcí v ČR ti, kteří mají nejméně jednoho
židovského prarodiče (izraelský zákon návratu).

V našem judaismu existuje proud liberální a ortodoxní, ve světovém judaismu
je tomu podobně, byť rozrůznění je ještě bohatší.

Rabín je učitelem, který vede bohoslužby, není ale jediným, kdo se podílí na
vedení obce. Charakteristickým prvkem pro židovství je ve spojitosti s pohřbem
existence pohřebních bratrstev. Ta doprovázejí umírajícího a starají se o pohřeb.
V naší zemi se plný obřadní život Židů začal po roce 1990 obnovovat jen zvolna.

Když člověk zemře, je zvykem položit jeho tělo na zem, přikrýt plachtou
a u jeho hlavy mu zapálit svíci. Když členové bratrstva oznámí úmrtí, je jejich úko-
lem vykopat hrob a vyrobit rakev z nehoblovaných prken. Bratrstvo omývá zemře-
lého. Platí zásada, že omývání muže přísluší pouze mužům a omývání ženy jen
ženám. Tuto fázi doprovází modlitba seskládaná z veršů Bible. K omývání je po-
užívána teplá voda.

Poté je mrtvý oblečen do zvláštních kalhot, košile, ponožek, čepice, rubáše (kitl)
a pásku. Veškeré oblečení se souhrnně nazývá tachrichin a je vyrobeno z bílého
plátna.

Muži mají na sobě navíc talit, ze kterého byl ale předtím odvázán jeden z pra-
menů, a talit se tak stává záměrně neplatným. Judaismus určuje, že se do rakve
nesmí vkládat šperky ani květiny a nesmí být patrný rozdíl mezi bohatým a chu-
dým, a tak mají všichni pohřbení bez výjimky stejné oblečení, ze stejného důvodu
se nehoblují prkna, z kterých se vyrábí rakev.

Židovský pohřeb
Podle židovského zákona má být pohřeb nejlépe ještě ten den, kdy dojde k úmrtí,
a tak pohřeb začíná obvykle hned po přípravě. Dalším zvykem je, že si blízcí pří-
buzní ještě před obřadem natrhnou oblečení jako výraz smutku, což je starý zvyk
pocházející ještě z Orientu. První část pohřbu je ciduk ha-din (ospravedlnění
soudu), při které chazan zpívá modlitbu jakožto uznání Boží spravedlnosti a smíře-
ní se s jeho soudem. Poté následuje smuteční řeč, kterou pronáší rabín.
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Pak se seřadí průvod – hodnostář pohřebního bratrstva s pokladničkou na milo-
dary jde jako první, za ním nejbližší příbuzní zemřelého, po nich máry, dále před-
stavenstvo bratrstva a rabín a po nich následují ostatní zúčastnění, nejdříve muži
a až poslední ženy. Toto uspořádání platilo spíše v minulosti, dnes většinou chodí
muži a ženy dohromady. Při cestě ke hrobu chazan sedmkrát přednese žalm 91.
Když se rakev spustí do hrobu, každý z přítomných na ni vysype tři lopatky hlíny.
Poslední fáze obřadu se odehrává v synagoze, výjimečně u hrobu. Zúčastnění se
nejdříve modlí žalm 49, pak některý z mužských příbuzných předříkává modlitbu
Kadiš. Při odchodu si všichni rituálně umyjí ruce a tradicí je, že přátelé zvou pozů-
stalé na hostinu útěchy.

Pro nejbližší příbuzné platí, že by prvních sedm dní neměli vůbec vycházet
z domu ani pracovat a měli by sedět na zemi nebo na nízkých stoličkách. Tento
týden největšího smutku se nazývá šiva. Poté následuje etapa, které se říká šlošim
(dosl. „třicet“), trvá třicet dní (včetně šivy) a podmínky zachování zármutku jsou
při ní o něco mírnější než při prvním období. Pokud ale zemře rodič, manžel či
manželka, trvá období největšího smutku celý rok.

Jedenáct měsíců po pohřbu pozůstalý říká při bohoslužbách Kadiš jatom –
Kadiš sirotků. Každý rok je také zvykem zapalovat vzpomínkovou svíci na výročí
smrti. Svíce má hořet celých 24 hodin. V průběhu roku se vyjadřuje ještě několikrát
úcta zemřelým, o posledních dnech poutních svátků, o Jom kipur a Roš ha-šana
a o postních dnech.

Dvanáct měsíců po obřadu se vztyčuje na hrobě náhrobek (hebrejsky maceva).
V aškenázských komunitách je tradice, že se náhrobek vztyčuje u nohou zesnulé-
ho, v sefardských naopak u hlavy. V některých komunitách je zvykem vztyčovat
náhrobní kámen dříve, například po uplynutí sedmi nebo třiceti dní. Vztyčování
náhrobku se odkládá, pokud by mělo připadnout na sváteční dny.

Náhrobek měl v průběhu dějin různé podoby, od prostých stél až po výstavné
tumby. Ve středověku bylo zvykem psát na náhrobek texty týkající se života zesnu-
lého a vyzdvihovat jeho zásluhy, v moderní době se od této praxe opouští, a náhro-
bek tak většinou nese pouze jméno a data narození a skonu. Jediným prvkem, který
zůstal od středověku zachován, je tzv. tanceba, nazvaná podle úvodních písmen
(akrostichu) slov.

10.1.7 Menší společenství

Tato společenství mnohdy nemají statut církve ani náboženské společnosti podle
zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a nábo-
ženských společností, ve znění pozdějších předpisů. Patří k nim:
� Studenti pro Krista,
� Pánova církev,
� Bratři v Kristu,
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a řada dalších – vesměs menší křesťanská společenství, většinou misijně velmi
aktivní, někdy izolovaná, jindy kooperující s ostatními křesťany. Jejich zaměření je
silně evangelizační, běžnou pastorační péčí, kterou vykonávají velké církve, se
nezabývají.

10.1.8 Neorganizovaný proud

� Satanismus
Nelze v něm vidět „protiváhu“ k církvím, ač se mluví o satanistické církvi či

o Satanské bibli. Většinou jsou to jednotlivci či skupiny v pozici protestu proti
ostatní společnosti, v něčem někdy i zdravém, často ale s velkým důrazem na pro-
sazování vlastní vůle. Satanismus je oblast rozrůzněná, nepřehledná, projevující se
nevinnými pubertálními provokacemi, ale někdy až kriminálními činy.

10.1.9 Pozůstalí

Jednání s pozůstalými je mnohdy delikátní záležitost. Ohledně pohřbu je třeba vyří-
dit řadu věcí praktického rázu, ale v rozpoložení zármutku a truchlení se to může
jevit jako těžké, až nepatřičné, zvlášť tam, kde jsou okolnosti úmrtí obzvlášť bolest-
né. Kromě toho je pro řadu lidí středního věku úmrtí jejich blízkých prvním setká-
ním se smrtí, kterou se do té doby spíš snažili nebrat na vědomí. Je tedy třeba urči-
té jemnosti a taktu a zároveň pevnosti v krocích, které je třeba udělat, aby se celá
záležitost dobře vyřídila.

Určitým problémem také je, že řada lidí považuje truchlení po úmrtí milované
osoby za cosi nepatřičného. Proto se ho snaží potlačit nebo aspoň skrýt. Psycholo-
gie i běžná lidská zkušenost ale učí, že to člověku nijak neprospívá. Truchlení je
důležité, má-li být ztráta milované osoby náležitě zpracována. Okolí truchlícího to
má pochopit a dát k tomu také dostatečné příležitosti, a to nejen při pohřbu.

V současné době se zpravidla nijak nezvýrazňuje „smuteční stav“ člověka oble-
čením. V černém chodí oblečeno mnoho lidí, kteří žádný smutek neprožívají. To do
jisté míry ztěžuje orientaci v náležitém chování vůči těm, kdo smutek v souvislos-
ti s úmrtím skutečně prožívají.

U tragických událostí, kdy někdo zahyne při nehodě nebo vlastní rukou, je navíc
mnohdy celá záležitost pro pozůstalé zatěžována pozorností médií, a zejména pak
bulváru. Je-li možné pozůstalé před touto pozorností nějak chránit, je to jistě
v jejich prospěch.

10.1.10 Hroby

Pokud jde o vybavení hrobu, ztvárnění náhrobku a případné květinové trvalé
výzdoby hrobu, nejsou u křesťanských církví a společenství žádné zásadní směrnice
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a předpisy. Jsou jen určité zvyklosti, například u katolíků symbol kříže na náhrob-
ku, u evangelíků nebo u příslušníků Církve československé husitské symbol kali-
cha na náhrobku, ale to jsou v podstatě zvyklosti, které rodina zesnulého může
a nemusí akceptovat. Důležitou roli zde samozřejmě hrají také ohledy na okolí. Na
vzorně upraveném venkovském hřbitově si sotva někdo dovolí mít neupravený
nebo příliš chudě vypadající hrob, na zanedbaném hřbitově je tomu ovšem jinak.

Exhumace nepředstavuje pro křesťany žádný zásadní problém. Je možná. Pokud
se užije pro uložení ostatků nový hrob, je vhodné, aby ho jáhen nebo kněz požeh-
nal. Problémy mohou mít pozůstalí spíš citové a estetické, a proto je otázkou, mají-li
být při exhumaci přítomni.

Na židovských hřbitovech jsou náhrobky zpravidla velmi prosté. Sluší se také
připomenout, že starým zvykem, přicházejícím ještě z biblických dob, je projevení
úcty a pozornosti k zesnulému položením kamínku na hrob (ne květin). Je to z dob,
kdy se v Palestině nepodařilo vykopat v tvrdé zemi hrob, a tak se mrtvola zasypa-
la kamením, aby ji nerozsápala zvěř. Kolemjdoucí potom další kámen přidal.
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10.2 Evangelický pohřeb

10.2.1 Teologický rámec evangelického pohřbu

Smyslem pohřebního shromáždění je vyznání víry ve vzkříšení a věčný život, pro-
kázání lásky zarmoucené rodině a připomínka vlastní pomíjivosti. Důležité je také
prokázání pocty zesnulému, ačkoli v evangelickém pojetí pohřbu tato pocta ani sám
zesnulý nejsou hlavním středem pozornosti. Ústřední částí evangelického pohřbu je
evangelium (dobrá zpráva), tedy povzbuzení a ujištění o Boží lásce i v této těžké
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chvíli, o Boží lásce, která je silnější než smrt. Těžištěm pohřebního shromáždění je
proto kázání.

Pohřeb je tu především pro živé, právě jim církev slouží v zármutku nad ztrátou
milované bytosti, právě jim připomíná pomíjivost věcí lidských a právě jim zvěs-
tuje naději a víru ve vzkříšení. Z této víry se také odvíjí úcta k tělu zesnulého. Tělo
ovšem není jen pomíjivá schránka, podle Bible je chrámem Ducha svatého a podle
toho je třeba s ním zacházet.

10.2.1.1 Vzpomínka na zesnulého v rámci pohřbu

Křesťané si váží pozemského života, přijímají jej od Boha jako dar a příležitost
k službě: váží si jej také pro vztahy lásky, jimiž jsou navzájem spojeni. Proto se
nemohou ubránit zármutku, když odejde někdo z jejich nejbližších. V pohřebním
shromáždění na zesnulého vzpomínají, děkují za svědectví jeho života a připomí-
nají si jeho naplněné i nedokončené úkoly. Důležitou, i když, jak bylo naznačeno,
nikoli centrální součástí pohřebního shromáždění je proto vzpomínka na zesnulého
a vděčnost za jeho život. V průběhu pohřební bohoslužby ji před kázáním (kde je
obvykle místo i pro případné další proslovy) vyjádří farář či kurátor sboru nebo
některý ze sborových starších (presbyterů), případně některý příbuzný nebo přítel.
Má být pravdivá a pamatovat na to, že všichni jsme provinilí před Bohem, odkázá-
ni na jeho odpuštění. Je-li vzpomínka zasazena do kázání, neměla by se stát jeho
dominujícím prvkem a zastínit zvěst evangelia. Od reformace platí zásada „netres-
tat pozůstalé za život zemřelého“. Z evangelického pojetí učení o ospravedlnění
vyplývá také víra, že Bůh zesnulého přijal, netřeba jej tedy na pohřbu ospravedl-
ňovat tím, jak věrný manžel a pracovitý spoluobčan to byl, není také namístě za
Boha vynášet jeho soud.

10.2.1.2 Různá pojetí pohřbu podle vztahu zesnulého (a pozůstalých) 
k víře a k církvi

Evangelická církev nabízí obřad posledního rozloučení všem, kdo tváří v tvář smrti
hledají duchovní posilu, bez ohledu na to, zda zesnulý a pozůstalí byli či jsou členy
církve nebo ne. Vztah zesnulého či pozůstalých k víře a k církvi se promítá do obsa-
hu a formy obřadu posledního rozloučení, resp. pohřbu.
a) V prvokřesťanské době se křesťané při pohřbu shromažďovali proto, aby vyzna-

li víru ve vítězství Kristovo, na kterém bude mít zesnulý věrný křesťan při 
vzkříšení podíl. Víra v přítomnost a působení vzkříšeného Krista se často při
pohřbech křesťanů projevovala slavnostní a radostnou náladou. Také reformace
postavila do středu pohřební pobožnosti vyznání víry ve vzkříšení. Dnes k tako-
vému typu pohřebního shromáždění dochází jen tam, kde jde o pohřeb vyzná-
vajícího křesťana, o živou věřící rodinu a křesťanské obecenství sboru.
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b) Ve většině případů dnes členové církve chápou pohřeb spíše (či především) jako
projev úcty k zesnulému a lásky k jeho zarmoucené rodině. Podle tohoto pojetí
je pohřební shromáždění především shromážděním rodiny a přátel. Nebývá tedy
vždy úplně vnímavé pro biblickou zvěst o vzkříšení v její vyznavačské podobě.
Do popředí v něm vystupují hluboce lidské motivy vděčnosti za život zesnulé-
ho a solidarity se zarmoucenými.

c) V řadě případů žádají službu evangelického faráře při pohřbu lidé církvi velice
odcizení nebo i nekřesťané, kteří tuší, že smrt je mezní situací, jež klade nej-
hlubší otázky po samém smyslu života. Očekávají, že právě církev má slovo do
této situace. Evangelická církev nabízí obřad posledního rozloučení i v tako-
vých případech, jeho charakter je odlišný (výběrem hudby, obsahem farářovy
promluvy atd.) od typického církevního pohřebního shromáždění.

d) Se zvláštním pastýřským zřetelem koná evangelická církev službu i při
pohřbech sebevrahů. Ačkoli evangelická církev pokládá sebevraždu za tragický
čin, je třeba mít na paměti, že je zpravidla výsledkem životních dějů, které mají
nejrůznější příčiny, že lidem nepřísluší soudit nejhlubší motivy tragického činu
a že je třeba citlivě sloužit zarmouceným pozůstalým.

e) Evangeličtí duchovní mohou také vykonat obřad posledního rozloučení pro
záhy po porodu zemřelé či mrtvě narozené (nepokřtěné) dítě, mohou také vést
vzpomínkové pobožnosti, například při prvním výročí úmrtí blízké osoby nebo
v případě, kdy z různých důvodů neproběhl pohřeb zesnulého a pozůstalí si přejí
uspořádat dodatečný obřad. Taková pobožnost se může konat jak v kostele, tak
na místě, kde je zesnulý pochován.

10.2.2 Pomoc, kterou evangeličtí faráři nabízejí v souvislosti 
s péčí o nemocné a umírající, s úmrtím a pohřbem

Evangeličtí faráři mohou připravit menší bohoslužebná shromáždění přímo u lůžka
těžce nemocného či umírajícího, případně i s vysluhováním svaté večeře Páně (na
rozdíl od katolických kněží však neudílejí svátost posledního pomazání nemocných).
Evangelický farář může případně nemocného navštívit – sám nebo v doprovodu
jeho blízkých – a posloužit modlitbou, četbou Písma nebo pastoračním rozhovo-
rem. Evangelický farář také pomáhá pozůstalým s přípravou pohřbu, s výběrem
textu a symbolu na parte, na náhrobní kámen, s výběrem písní atd., s uspořádáním
smuteční hostiny, může pomoci také při složitém vyřizování pozůstalosti a samo-
zřejmě pastoračními rozhovory s truchlícími.

10.2.2.1 Příprava pohřebního shromáždění

Datum i místo pohřbu domlouvají pozůstalí se zaměstnanci pohřební služby a záro-
veň s farářem. Je dobré, když mohou faráře osobně navštívit či přijmout jeho
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