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Abstrakt  
Situace pohřební bohoslužby je v mnohém ohledu situací specifickou: více než při 
pravidelných shromážděních v neděli se bohoslužebné dění setkává s rituálem; 
situace zvěstování evangelia je zároveň situací pastýřské péče a jádro křesťanské 
zvěsti zaznívá mimo obvyklé společenství pravidelných účastníků bohoslužeb. Práce 
naznačuje toto pole souvislostí, v němž se pohřební bohoslužba odehrává a v němž 
vyjadřuje svou podstatu v dnešní situaci zejména v praxi Českobratrské církve 
evangelické.  
První část pojednává teologické základy, pozadí tradice a současný kontext 
evangelického pohřbu. Následuje zhodnocení možného propojení bohoslužby a 
rituálu, s ohledem na možnost komunikace kérygmatu prostřednictvím propojení 
kázání a liturgického rámce.  
Na základě takto vymezených souvislostí je v závěru formulována stručná 
charakteristika jednotlivých částí bohoslužby jakožto základní východiska pro 
podobu pohřební bohoslužby.  
Situace pohřbu je pojata jako situace, která si žádá doprovázení a doprovázení je 
zároveň interpretováno jako projev vyznání evangelia a svědectví křesťanské tradice.   
Práce mimo jiné obsahuje ilustrativní příklady převzaté z písemných příprav 
poskytnutých farářkami a faráři ČCE.  
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