TLAČIVO K EVANJELICKÉMU CIRKEVNÉMU POHREBU
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Banská Štiavnica; Dolná ružová 10; 96901
Telefón: +421 (0) 45 6922461
Mobil: +421 (0)903615620, +421 (0)949440591
e–mail: b.stiavnica@ecav.sk
web: http://www.ecavbs.sk/
Deň pohrebu (dátum): ……………………………… Hodina: ………………….....................................
Miesto pohrebu: ………………………………
pochovanie: do zeme / kremácia ............................
Pozvanie na kar...........................................................................................................................................
Kto vybavuje pohreb – meno kontaktnej osoby: ………………………………………………… ..........
Bydlisko kontaktnej osoby: …………………………………...................................................................
telefónne číslo kontaktnej osoby: ………………………………… .........................................................

Zosnulý/zosnulá:
(Titul) Meno a priezvisko: ………………………………………… rodený/á: ………………………….
Dátum a miesto narodenia: ………………………………………………………………………….........
Pochádzal/a z ………… detí;
Narodil/a sa ako ………… v poradí.
Koľký/á z nich umiera ………… Zomrel/a vo veku: ……… rokov, ……… mesiacov, ……… dní.
Vierovyznanie: ………………………………………………………………………………… ...............
Bol/a členom/kou Cirkevného zboru ECAV na Slovensku (obec/mesto) ………………………… ..........
Posledné trvalé bydlisko: ………………………………………………………………………… ...........
Predošlé bydlisko: ………………………………………………………………………… ......................
Kto ho/ju opatroval/a: ………………………………………………………………………….................
Vzdelanie: …………………………………………………………………………………………...........
Zvláštne udalosti, prípadné tragédie v rodine zosnulého/zosnulej: …………………………………........
………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………….....
Zdravotný stav – prípadné závažnejšie choroby: …………………………………………………............
…………………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………......
Príčina úmrtia – diagnóza choroby, ktorá zapríčinila smrť: …………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………......
Dátum úmrtia:…………………………… Miesto úmrtia: ………………………………………….........
Sobáš: ÁNO / NIE
Koľkokrát sobášený/á: …………………… stav: …………………………………………….......
Civilný sobáš:
Dátum: …………………………………… miesto: ………………………………………….......
Cirkevný sobáš: ÁNO / NIE
V akej cirkvi?: ………………………………………… .....
Dátum: …………………………………… miesto: ………………………………………….......

Manžel/manželka:
Meno: ……………………………………………… rodený/á……………………………….......
Člen/ka Cirk. zboru ECAV v: …………………………......
Vierovyznanie: evanjelické a. v.
iné (aké): ………………………………………………………………….............
bez vyznania
Dátum úmrtia partnera………………………………………………………………………….....
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Deti z manželstva:
(Mená píšte od najstaršieho. V prípade úmrtia za meno napísať rok úmrtia dieťaťa. Ak sa v manželstve narodilo
viac detí a nepostačujú predtlačené riadky, ostatné deti napíšte podľa nasledujúceho vzoru na záver do
„Poznámky“.)
Meno: ………………………………………………………………………………………………….....
Vierovyznanie:
evanjelické a. v. Člen/ka Cirk. zboru ECAV v: …………………………..............
iné (aké): ………………………………………………………………….............
bez vyznania
Meno: …………………………………………………………………………………………………....
Vierovyznanie:
evanjelické a. v. Člen/ka Cirk. zboru ECAV v: ………………………….............
iné (aké): …………………………………………………………………............
bez vyznania
Meno: …………………………………………………………………………………………………....
Vierovyznanie:
evanjelické a. v. Člen/ka Cirk. zboru ECAV v: …………………………..............
iné (aké): ………………………………………………………………….............
bez vyznania
Meno: ………………………………………………………………………………………………….....
Vierovyznanie:
evanjelické a. v. Člen/ka Cirk. zboru ECAV v: …………………………..............
iné (aké): ………………………………………………………………….............
bez vyznania

Rodičia zosnulého/zosnulej: (v prípade úmrtia napísať pred meno krížik)
Otec:
(Titul) Meno a priezvisko: …………………………… rodený……………………………....
Vierovyznanie: …………………………………………………………………………..............
Zamestnanie: ………………………………………………………………………….................
Matka:
(Titul) Meno a priezvisko: …………………………rodená: …………………………………...
Vierovyznanie: ………………………………………………………………………… .............
Zamestnanie: ………………………………………………………………………….................

Ďalšie údaje o zosnulom/zosnulej pre odobierku:
Zamestnanie: ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Záľuby: …………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Vlastnosti – čo bolo pre zosnulého/ú charakteristické: ………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Jeho/jej obľúbený biblický verš/nábožná pieseň/výrok: ………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Duchovný a náboženský život (napr.: služby Božie, funkcie v Cirkevnom zbore, spevokol, …)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Cirkevný príspevok uhradený minimálne za posledných 5 rokov: ÁNO / NIE
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Spolu s týmto tlačivom je potrebné pred evanjelickým cirkevným pohrebom na Evanjelickom a. v.
farskom úrade Banská Štiavnica odovzdať 1 exemplár „Listu o prehliadke mŕtveho“, ktorý musí byť potvrdený
podpisom a pečiatkou prehliadajúceho lekára a musí byť potvrdený aj príslušným Matričným úradom.
Pozostalí žiadajú o cirkevný evanjelický pohreb v tom Cirkevnom zbore, ktorého bol zosnulý
členom/bola zosnulá členkou. V prípade, že žiadajú o pohreb v inom Cirkevnom zbore, musia k žiadosti o
pohreb doložiť písomný súhlas svojho duchovného – k vykonaniu evanjelického cirkevného pohrebu v inom
Cirkevnom zbore.
Zosnulý/zosnulá má mať vyrovnaný cirkevný príspevok (cirkevnú daň) minimálne za posledných 5
rokov. V prípade podlžností na cirkevnom príspevku je potrebné tieto podlžnosti vyrovnať ešte pred vykonaním
evanjelického cirkevného pohrebu.

Pohreb je vhodnou príležitosťou podporiť cirkev venovaním dobrovoľného
milodaru na:
• cirkevné ciele (kostol, činnosť cirkevného zboru, mládež, tlačový fond …)
• pri modlitbe po pohrebe najnižšiu nedeľu na službách Božích
• pre pochovávajúceho farára / pochovávajúcu farárku
• pre kantora / kantorku
• iné

Za Vaše milodary a podporu
Vám v mene Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Banská Štiavnica
ďakujeme!
Odobierka najbližšej rodiny:
(lúčia sa živí so zosnulým/zosnulou – príklad: so svojou mamou sa lúči syn Milan s manželkou Evou…)
-

Lúči sa i ostatná nemenovaná – blízka aj vzdialená – rodina, známi, susedia, Cirkevný zbor ECAV na Slovensku
Banská Štiavnica, …
Podľa ustanovení zákona č. 18/2018 z.z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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