Typy rozloučení:
Civilní obřad:
Je realizován v obřadních síních. Pozůstalí se rozloučí při tónech hudby,
přičemž se mohou rozhodnou, zda si budou přát smuteční projev. Po dohodě je
možné zajistit i přítomnost kněze. Tento akt trvá cca 25-30 minut, pochopitelně
záleží na přání rodiny. Poslední rozloučení v obřadní síni končí zajížděním
rakve na katafalku. Budou-li ostatky zemřelého ukládány na hřbitov, pak
spuštěním rakve do hrobu či hrobky.

Církevní obřad:
Koná se v kostelech či jiných církevních budovách určených k tomuto účelu.
Kontaktujeme kněze, s nímž dohodneme termín, zajistíme hudbu, květiny, nosiče
a ostatní záležitosti s tím spojené. Obřady se mší trvají asi 40 minut, beze mše
pak cca 20 minut. Mohou probíhat v českém i polském jazyce.
Rozloučení v úzkém rodinném kruhu:
Rozloučení se účastní pouze nejbližší rodina a blízcí přátelé, které rodina
kontaktuje. Obřad probíhá jako klasický civilní či církevní, je však možné
zavzpomínat na zemřelého pouze při tónech hudby. Na smuteční oznámení
zpravidla neuvádíme datum a hodinu pohřbu. Komu tyto informace budou
sděleny, rozhodne rodina zesnulého.
Rozloučení v malém sále obřadní síně ve Starém Bohumíně
V obřadní síni ve Starém Bohumíně se nalézá kromě velkého sálu určeného
k poslednímu rozloučení ještě menší, výstavní místnost, kde je zesnulý uložen
v otevřené rakvi (případně i v zavřené rakvi) za sklem. Zde mohou jeho blízcí
zavzpomínat při doprovodu tónů smuteční hudby na okamžiky, kdy byl ještě
zemřelý mezi nimi. Tento pietní akt trvá asi 15 minut (záleží na přání
pozůstalých) a je určen pouze pro nejbližší rodinu či užší okruh přátel.
Před začátkem každého obřadu se mohou pozůstalí se zemřelým rozloučit
u otevřené rakve.
Rozloučení u hrobu
Poslední rozloučení může proběhnout také pouze na hřbitově, kdy se rakev
s ostatky zemřelého spustí do hrobu či hrobky. Tento akt může být doprovázen
hudbou, knězem, smutečním projevem civilního řečníka, apod. dle představ
objednavatele pohřbu.

Pohřební bez obřadu:
Zahrnuje převoz zemřelého, jeho oblečení, uložení do rakve a odvoz
do krematoria. Urna je pak předána pozůstalým zpravidla do týdne od vyřízení
pohřbu.
Rozloučení s urnou
Rozloučení lze také provést dodatečně pouze s urnou a to jak v kostele, tak
v obřadní síni či přímo na hřbitově při jejím ukládání do hrobu či hrobky. I v
těchto případech je možné zajistit hudbu, řečníka, kněze, květiny, fotografa, atd.

