Stanovy pohrebného cechu.
Cech svätého Antonína Paduanského založený na Troch Kráľov r.p. 1690 ,
stanovy obnovene r.p. 1930 udržiavané, a znovu schválené na Troch
Kráľov r.p. 2012.
I.
Spolok ma názov Cech čo zachováva starú tradíciu Spolok cech
pohrebný je pod ochranou Svätého Antonína Paduanského, ktorý je aj
patrónom cechu.
II.
Ako spolok pohrebný jeho hlavným poslaním je mŕtve tela do matky
zeme sprevádzať. Členovia sú povinní svojich mŕtvych členov aj ich pohrebu
sa zúčastniť, mŕtveho až ku hrobu vyniesť a do hrobu spustiť.
III. Pri pochovaní člena aj spolkový prápor - zástava má sa niesť čo je
povinnosťou zástavníka.
IV. Po odbavení pohrebu člena sa členovia majú zúčastniť u cechmajstra,
aby tam odbavili malú modlitbu za zomrelého.
V.
Pohrebný spolok má pochovávať aj takých, ktorí nie sú členmi spolku,
ale za určitý poplatok keď to jeho pozostalí požadujú.
VI. Členovia sú povinní raz v roku to jest na Troch Kráľov sa stretnúť na
valnom zhromaždení u cechmajstra a tam prerokovať bežné veci spolku a
cechmajster predloží ročné zúčtovanie o hospodárení.
VII. Členovia na valnom zhromaždenie majú pravo rozhodovať o všetkých
veciach týkajúcich sa spolku.
VIII. Na zmenu stanov musia byť prítomní tri štvrtiny ¾ členov.
IX. Na valnom zhromaždení sa ma zaspievať ďakovná pieseň Teba Boha
chválime a modlitbová spomienka za zomrelých.
X.
Členovia sú povinní platiť kvartale /členské raz ročne každý člen za
dom, kde býva podľa uznesenia Valného zhromaždenia.
XI. Z členských príspevkov sa ma udržiavať osvetlenie pri zomrelom
sviečkami, osvetlenie Sv. Antona Paduanského. A aspoň dve sväte omše
veľké, t.j. jedná za živých a druhá za zomrelých členov a zabezpečovať ostatné
náradie a veci potrebné ku pohrebu.

XII.

Cech sa skladá z: cechmajster, mladší cechmajster a zapisovateľ.

XIII. Predsedu spolku oslovením cechmajster volí valne zhromaždenie na
dobu neurčitú. Cechmajster vedie všetky spolkové veci, stará sa o vynesenie
zomrelého člena, o svetlo ku zomrelému, o svetlo pri patrónovi a sv. omše.
XIV. Zapisovateľ sa stará, aby všetky písomnosti toho spolku a pamiatky
spolku - zástava, stanovy/regule, pečate , cicha a kronika boli riadne vedené
a opatrovane.
XV. Mladší cechmajster sa stará o osvetlenie v chráme, o oltár a prináša
mari pod truhlu na pohreb a stará sa o riadne pohostenie členov na valnom
zhromaždení.
XVI. Zástavník má na starosti aby spolková zástava bola pri zomrelom členovi
na pohrebe a pri všetkých cirkevných slávnostiach, kde potreba vyžaduje.
XVII. Členov zvoláva cechmajster cichou cechu, podávaním z domu do domu
členov.
XVIII. Členovia sa vo všetkých spolkových veciach oslovujú brat bez rozdielu
veku a postavenia a pri spolkových stretnutiach prichodiaci člen podá ruku
všetkým už prítomným a pozdraví sa serus bratu člen odpovedá vitaj bratu.
IXX. Vo všetkých sporných spolkových veciach rozhoduje cechmajster
z niekoľkými staršími členmi. Čo stránka bez výhrad musí prijať.
XX. Noví členovia ženatí chlapi sa majú na ročnom zhromaždení prihlásiť
o prijatie do spolku.
Cechmajstri cechu Cimermanského, Stolárskeho a Šusterského sa na Troch
Kráľov v roku pána 1690 dohodli, že založia spoločný pohrebný cech, nazvaný
cech Svätého Antonina Paduanského, aby mohli spoločne svojich zomrelých
dôstojne do matky zeme odprevádzať a roku pána 1860 to aj spoločne
spečatili, aby zachovali cech a tradíciu, ktorá pretrváva až do dnešných čias.
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