Farský kostol Panny Márie – Kráľovnej rodiny:
Plán na úpravu interiéru v troch etapách
1. etapa  štartovacia
Prvá etapa zahŕňa odstránenie malieb, ktoré vznikli dodatočne po výstavbe kostola
s dobrým úmyslom dotvoriť interiér. Vyčistený priestor poskytne nový vizuál, ktorý
bude štartovacou čiarou pre ďalší rozvoj.
2. etapa  estetická
V druhej etape sa zadná čelná stena podľa návrhu architekta kostola dotvorí
štruktúrovanou oteruvzdornou omietkou, ktorá bude zároveň operadlom pre sedenie
miništrantov. Zaniknú kruhy okolo bohostánku. Súčasný sedes sa vymení za
nenápadné biele konzolové sedenie, ktoré bude vo forme priebežnej lavice lemovať
takmer celú čelnú stenu po stranách bohostánku a na bočných koncoch bude
prechádzať do odkladacích poličiek na liturgické predmety. Historicky hodnotný
korpus Ukrižovaného bez sekundárne doplneného dreva kríža zostane na čelnej
stene.
3. etapa  kreatívna
Táto etapa bude najnáročnejšia, ale aj najdôležitejšia. Zadaním pre spoluprácu
architekta a umelca bude vytvoriť nové, umelecké a do priestoru integrálne
zakomponované znázornenie patrocínia kostola – Panny Márie, Kráľovnej rodiny.
Uvažovať sa môže tiež nad novým umiestnením tela Ukrižovaného spolu alebo
oddelene so sochami Panny Márie a sv. Jána, ktoré historicky ku korpusu patrili
a v súčasnosti prebieha ich odborné reštaurovanie. V súvise s tým bude otvorená
aj otázka krížovej cesty – jej veľkosti, rozmiestnenia a prevedenia.

 Plán úprav reflektuje podnety autora nášho kostola p. Ing. arch. Ľubomíra
Závodného.
 Vznikol po verejnom konzultačnom stretnutí architektov, umelecky
vnímavých ľudí a ľudí blízkych nášmu kostolu, ktoré sa uskutočnilo v nedeľu
22. mája 2022.
 Dňa 1. júna 2022 bol plán predmetom stretnutia Farskej ekonomickej rady,
ktorej členovia vyjadrili súhlasné stanovisko k predloženému zámeru.
 Hneď potom bol o pláne listom informovaný Arcibiskupský úrad v Bratislave.
 Teraz sa dáva vo farnosti na verejnú prezentáciu a konzultáciu.
 Svoju mienku môžete vyjadriť osobne, ale cez e-mailovú adresu
fara@teplicka.org. Verejné konzultačné stretnutie sa uskutoční v piatok
1. júla 2022 po večernej svätej omši.

