Pamätný spis kostola v Tepličke
Po dokončení stavby nového kostola alebo po dokončení závažných opráv kostola sa
koná obvykle slávnostný obrad posviacky kostola, ktorý vykonáva otec biskup. Podľa liturgických predpisov sa pri obrade vysviacky odovzdáva stavba Katolíckej cirkvi určitým
symbolickým gestom (odovzdanie dokladov o vlastníctve stavby, symbolické odovzdanie
kľúčov od kostola, odovzdanie makety kostola alebo odovzdanie pamätného spisu, ktorý
zachytáva priebeh stavby a mená tých, čo sa zaslúžili o úspešné zavŕšenie celého podujatia pórov. Rímsky pontifikál, Obrad posvätenia kostola a oltára, Trnava-Bratislava 1981, s. 270).
I keď Rímsky pontifikál dáva viaceré možnosti pre symbolické odovzdanie kostola Katolíckej
cirkvi, predsa sa ukazuje ako najvhodnejší spôsob práve odovzdanie Pamätného spisu, lebo
tento zachytáva udalosti priebehu stavby alebo opráv podrobne a tak sa vlastne stáva písanou
históriou konkrétneho kostola a farnosti.
V krátkosti chcem predstaviť Pamätný spis odovzdania opraveného kostola Narodenia
P. Márie v Tepličke Katolíckej cirkvi pri príležitosti jeho konsekrácie, ktorú vykonal
Mons. Andrej Imrich, spišský pomocný biskup a generálny vikár, dňa 25.4.1998.
Pamätný spis má 33 strán formátu A4. Bol vydaný v troch exemplároch: jeden exemplár sa
odovzdal otcovi biskupovi a je uložený v archíve Biskupského úradu v Spišskej Kapitule,
druhý exemplár je uložený v archíve na fare v Markušovciach (Teplička je filiálkou farnosti
Markušovce) a tretí exemplár je uložený v archíve Obecného úradu v Tepličke. Obsahom
pamätného spisu sú: História filiálky Teplička (str. 4-6), Generálna oprava kostola - história
(str. 7-10), Príjmy a výdavky na opravu kostola (str. 11-24). Osobitné zásluhy (str. 25),
Príhovor pri odovzdaní pamätného spisu otcovi biskupovi (str. 27-29), Poďakovanie otcovi
biskupovi za vykonanú konsekráciu kostola (str. 30-31), Podpisy členov Hospodárskej rady,
starostu obce a miestneho farára (str. 32). Obsahom pamätného spisu sú aj fotografie
kostola: celkový pohľad na exteriér kostola (str. 3), pohľad na hlavný oltár (str. 26), erb obce
(str. 33).
Tento pamätný spis bude svedčiť budúcim generáciám o veľkom úsilí veriacich filiálky
Teplička o opravu Božieho chrámu. Hovorím o veľkom úsilí preto, že pri oprave kostola sa
preinvestovalo vyše dva milióny slovenských korún a filiálka má niečo málo nad tisíc
obyvateľov. Ak čítame zoznam finančných darov jednotlivcov a rodín, dozvieme sa úžasné
veci: dar niektorých prevyšoval sumu 30 tisíc korún. Pritom treba povedať, že väčšina
tamojších veriacich dala toľko, koľko mohla a to dobrovoľne a z lásky k Pánu Bohu.
Zaželajme teda veriacim Tepličky, aby im obnovený Boží stánok slúžil na posvätenie ich
samých. Aby radi tento chrám navštevovali, mali ho v úcte a láske, aby takto rástli vo viere a
láske k Pánu Bohu nielen oni, ale celé generácie Tepličanov. Nech sa budúce generácie
prostredníctvom čítania pamätného spisu dozvedia o veľkej láske a úcte, akú mali ich otcovia
a matky k Božiemu chrámu, ktorý stojí uprostred ich dediny. Takto sa činy otcov môžu stať
pre synov povzbudením vo viere.
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