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Návrh nového liturgického mobiliáře
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech, v Táboře

Současná podoba návrhu liturgického mobiliáře vzešla z vítězného
návrhu vyzvané soutěže uspořádané místní farností Tábor-Klokoty
a českobudějovickým biskupstvím v roce 2019. Další úpravy vzešli z
konzultací se zadavatelem a komisí pro liturgický prostor. Autorem
návrhu je architekt Ondřej Chudý.

Sbírka na nový liturgický mobiliář
SEDES
OLTÁŘ
AMBON

Popis návrhu:
Jedná se o návrh nového liturgického mobiliáře: oltáře,
ambonu, sedesu, sezení pro koncelebranty,
ministranty, křtitelnice a svícnu pro paškál.

KŘTITELNICE

Návrh oltáře reaguje na zdobnost barokního kostela a
inspiruje se jeho zlatou výzdobou, především hlavního
oltáře a výrazných zlatých prvků a hlavic sloupů. Svým
materiálovým pojetím doplňuje zlatý barokní oltář a
stává se svébytným srdcem, klenotem, v předním
prostoru presbytáře.

Základní geometrie a inspirace:

Geometrie navrhovaného oltáře vychází z tvaru
triumfálního oblouku průčelí presbytáře a tvaru
zrcadla, eliptické malby, v zaklenutí presbytáře.
Inspirace pro návrh vzešla i z motivu obrazu Panny
Marie Klokotské, kde Panna Marie je vynášena
anděly na oblém "půlměsíci". Nový oltář symbolicky
vyzdvihuje hlavní oltář se svatostánkem. Hlavním
použitým materiálem je tlustostěnné lité sklo
žlutavé barvy. Hlavní nosná konstrukce je z
tombaku, slitiny mědi a zinku.

ČELNÍ POHLED

BOČNÍ POHLED

SKLO

KOV

KÁMEN

lité, žluté, tlustostěnné,
průsvitné, málo průhledné
s povrchovou úpravou
a vnitřní struktorou

tombak - slitina mědi a zinku, broušený,
patinovaný, tvoří nosnou konstrukci

světlý mramor s jemnou strukturou,
použitý na desku oltáře, ambonu
a misku křtitelnice

Důvodů pro změnu a vznik nového oltář a s tím související obměnu
liturgického mobiliáře je více. Klokoty jsou významné poutní místo a je
důležité, aby se o něj pečovalo a jeho obraz a odkaz se dále rozvíjel.
Stejně jako živý a aktivní farní život je důležitá péče o odkaz
nanebevzetí Panny Marie klokotské a péče o chrám tomu zasvěcený.

V odpovědi bylo doporučeno, aby se liturgický mobiliář upravil do
adekvátní podoby v souladu s pojetím interiéru kostela. Proto byla v
roce 2019 uspořádána soutěž o návrh nového liturgického mobiliáře.

Současný oltář, obětní stůl, byl do liturgického prostoru doplněn po
druhém vatikánském koncilu, který zasedal v letech 1962-1965.
Jedná se o dřevotřískový oltář, který svým pojetím a gotizujícími tvary,
nezapadá do barokního interiéru kostela.

Jsme si vědomi, že se jedná o velký počin, který potřebuje velkou
podporu. Budeme rádi za jakýkoliv příspěvek a vaší podporu. Zároveň
sháníme další možnosti spolufinancování a dotace, které se však
neobejdou bez naší spoluúčasti.

Tento fakt byl potvrzen v zamítnuté žádosti v roce 2018 o udělení
zvláštního čestného titulu Basilica minor, který je udělován významným
poutním místům samotným papežem.

Rádi vystavíme potvrzení o přijetí daru.

číslo bankovního účtu: 5810852339/0800
(k tomuto účelu byl zřízený speciální vyhrazený účet)

Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty
Kontakt: tel. 381 232 584, rkf.tabor-klokoty@dicb.cz

Odhadovaná cena včetně stavebních úprav - cca 2,8 - 3 mil. Kč

