KATOLÍCKY POHREB
Cirkev nám odporúča katolícky pohreb a pochovanie tela zomrelého do zeme.
Kremácia nie je zakázaná, ale je to len vec dovolená.
„Pohrebné obrady nech sa konajú tak, aby bolo zjavné, že Cirkev dáva prednosť
pochovaniu do zeme, pretože aj sám Pán chcel byť a bol pochovaný.“
(De cadaverum crematione, č.2)
KREMÁCIA
Občiansky pohreb a neskôr aj kremácia boli u nás rozšírené za minulého režimu
ako protest proti viere a proti vzkrieseniu tela.
V Krematóriu má veriaceho človeka pochovať kňaz, a celý pohrebný obrad má
byť vyjadrením viery a nádeje.
Postupne vzniká nová „móda“- ponechanie urny doma alebo rozptyľovanie
popola, čo nie je kresťansky a ani psychologicky správne. V tele zomrelého
prebývala nesmrteľná duša a je určené ku vzkrieseniu. Urnu treba po jej
obdržaní uložiť do zeme na cintorín.
POHREBY NA CINTORÍNOCH V BB
Stále stúpajúcu tendenciu kremácií potvrdzuje aj veľmi malý počet pohrebov
na cintorínoch v BB, hoci tlecia doba je určená na 10 rokov (pozri VZN Mesta
Banská Bystrica 9/2015).
Napríklad na Cintoríne na Námestí Š. Moysesa je cca 6000 hrobových miest
a pohrebov je tam len cca 40 za rok. Pri takom počte hrobových miest by tam
malo byť oveľa viac pohrebov. Problém je v tom, že mnohí do svojich starých
aj 30-40 ročných hrobov uložia len urnu, hoci by tam svojho zomrelého
príbuzného mohli pochovať riadne do zeme. Povzbudzujeme vás k tomu.
Podobná situácia je aj na Centrálnom cintoríne mesta BB - Kremnička, kde je
cca 1100 hrobových miest a pohrebov je tam len 20-25 za rok. Pripomíname,
že je tam vybudovaná aj úplne nová parcela B1, čiže voľných hrobových miest
na pochovávanie je tam dostatok.
Aj na ostatných cintorínoch mesta s kapacitou 200-800 hrobových miest je malý
počet pohrebov.
PREHĹBENÝ HROB
Pri pochovaní do zeme pohrebníctva ponúkajú možnosť vykopania prehĺbenej
jamy (220 cm), kde sa následne v krátkom čase môžu pochovať ďalší dvaja
zosnulí nad seba, čiže platí sa len za jedno miesto, ale dá sa tam pochovať viac
zomrelých.

