
Vás zve na III. obnovenou staročeskou

PRACKOVSKOU POUŤ
Neděle 8. září 2013 od 12 do 17 hodin

Prackov pod Kozákovem
Zahájení hudební produkcí, pozdravy duchovních v rámci 

ekumenického setkání, staročeské stánky s regionálními výrobky, 
domácí občerstvení, točené pivo limo, a jiné.

~
Slavnostní vysvěcení  kaple Panny Marie v Prackově přislíbil

Mgr. Radek Jurnečka, arciděkan liberecký.
~

Jedinečná příležitost zhlédnout nově zrestaurovaný interiér
včetně unikátních lidových oltářů.

~
Podrobný program bude zveřejněn na www.prackov.com.

~ 
                   Těšíme se na Vás!

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ZA ZÁCHRANU KAPLIČKY NA PRACKOVĚ

Kaple Panny Marie v Prackově – osadě pod Kozákovem

Historie kapličky sahá do roku 1918, kdy se prac-
kovský rolník-výměnkář František Trakal z ra-
dosti nad skončením 1. světové války a na počest 
padlých spoluobčanů rozhodl postavit ze svých 
prostředků a na svém pozemku pod Prackov-
ským vrchem v podhůří Kozákova malý kostelí-
ček. Oslovil železnobrodskou stavební kancelář 
Fr. Ježka, od níž 6. září 1918 obdržel plány k její-
mu postavení. Již 9. září téhož roku žádal Slavný 
obecní úřad v Klokočí (pod který tehdy Prackov 
patřil) o povolení ku stavbě nové kaple: 

Uctivě podepsaný František Trakal rolník v Prac-
kově čís. 4. Žádá: Slavný obecní úřade, chci na 
svém pozemku čís. par.1142 novou kapli zříditi. 
Přikládaje plány dvojmo se žádostí, prosím slav-
ný obecní úřad, aby ustanovil ohledání staveniš-
tě, přizval k témuž sousedy spolu mezující, jíchž 
se to týče, a po odbytém shledání mě povolení 
k provedení této stavby uděliti ráčil. K žádosti 
přiložen kolek ve výši 1 Kč.

Do roka již kaplička stála i s dvě-
ma kříži na břidlicové střeše, 
bohužel nemáme dochován 
žádný dokument vztahující 
se k jistě velké slávě, s jakou 
byla zasvěcena Panně Marii. 
Z pozůstalosti se v rodině 
dochoval originál dopisu bis-
kupa Josefa z Litoměřic s tím-
to textem: 

Josef, milosrdenstvím Božím a mi-
lostí apoštolské stolice biskup Litoměřic-
ký, člen sněmu království českého, pán na Stolin-
kách, Třebouticích atd. 

Velectěný pán, František Trakal st. výměník 
v Prackově !

Důstojný farní úřad v Loučkách zpravil mne, 
že Jste vlastním nákladem ve své domovské obci 
postavil kapli ku poctě nejblahoslavenější Pan-
ny Marie a že Jste o náležité vypravení kaple se 
postaral a trvání její zajistil. Tím Jste vykonal 
pro svou otčinu dílo nadmíru záslužné a postavil 
sobě a své rodině nehynoucí pomník. Rád udělil 

jsem této Vaší šlechetností vzniklé 
svatyni Bohorodičky právo mše 

sv. na neděli po svátku Jejího 
narození. Učinil jsem tak se 
vřelým přáním, aby ta mat-
ka svatá, již vzýváme jako 
pomocnici křesťanstva, chrá-
nila Vás, Vaši rodinu, Vaši 

domoskou obec u svaté víře 
svatováclavské a posilovala Vás 

všechny v každé Vaší práci pro 
naši vlast a šťastnou věčnost. Žeh-

nám Vás a Vaši obec ve jménu Otce i Syna 
i Ducha Svatého.Dáno v Litoměřicích na den Na-
rození Panny Marie l. P. 1919. + Josef, biskup.

Od té doby se každoročně konaly na Prackově 
slavné poutní mše vždy druhou neděli v září, 
procesí chodívalo z Klokočí a z Vesce lesem na 
Prackov za zpěvu zbožných písní, a to až do tři-
cátých let před 2. svět. válkou, kdy se tento zvyk 
postupně vytratil. Kaplička přežila 1. republiku, 
protektorát i éru socialismu a normalizace jako 
soukromý majetek potomků rolníka Trakala (ro-
diny Židů z Rovenska a Klokočí), kteří se ji snažili 
dle svých finančních možností udržovat. Posléze 

však již citelně chátrala, takže téměř v „hodině 
dvanácté“ roku 2010 bylo na Prackově založeno 
občanské sdružení na její záchranu, které se po-
staralo o zapsání této sakrální stavby do seznamu 
kulturních památek Ministerstva kultury České 
republiky.

Díky mnoha veřejným i soukromým subjek-
tům, které přispěly finančně, podařilo se během 
necelých tří let kapli opravit a zrestaurovat tak, 
že mohla být dne 8. září 2013 na svátek Panny 
Marie slavnostně vysvěcena Mgr. Radkem Jur-
nečkou, arciděkanem libereckým za účasti dal-
ších duchovních regionu v rámci ekumenické-
ho setkání.

Kaple Panny Marie je nyní v majetku Občanské-
ho sdružení za záchranu kapličky na Prackově, 
které ji získalo darem od původních majitelů. 
Členové sdružení se zasloužili nejen o opravu ex-
teriéru i interiéru kaple, ale vytkli si za cíl vrátit 
jí někdejší slávu pořádáním zajímavých akcí pro 
veřejnost – každoročně oblíbené Vánoční kole-
dování o Zlaté neděli a již tradičně vždy 2. neděli 
v září obnovené poutě ve staročeském duchu se 
zajímavým kulturním programem.


