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SVĒTVIETA, KURP DODAS TŪKSTOŠIEM CILVĒKU! 
 

Pirmo baznīcu dominikāņi - "baltie 
tēvi" uzcēla no koka 1700.g. reizē 
ar klosteri. Baznīcā mūki novietoja 
sev līdzi no Viļņas atvesto 
Dievmātes svētgleznu, kuras 
priekšā lūdzās paši un aicināja to 
darīt  visus ticīgos. Izdziedināšanu 
dēļ sākās pirmie svētceļojumi uz 
Aglonu. 1768.g. baltie tēvi uzsāka 
mūra baznīcas un klostera 
būvēšanu baroka stilā, ko pabeidza 
un iesvētīja 1780. g. Tā kā cariskā 
Krievija aizliedza klosterī uzņemt 
jaunus kandidātus, 19.gs. beigās 
nomira pēdējais no baltajiem 

tēviem, un Aglonu sāka apkalpot 
parastie diecēzes 
priesteri. 1920.g. 
Aglonā tika 
konsekrēts pirmais 
latviešu izcelsmes 

bīskaps 
A.Springovičs, kurš 
Aglonas baznīcu 
izvēlējās par 
atjaunotās Rīgas 
bīskapijas katedrāli. 
Tūlīt klosterī tika 
atvērts Garīgais 
Seminārs, pēc gada 
-  Aglonas katoļu 

ģimnāzija. 
Svētceļnieku pulki 
vēl vairāk pieauga 

un Aglonu sāka saukt par Latvijas 
katoļu centru. 1980.g. pāvests 
piešķīra Aglonas baznīcai "basilica 
minoris" - "mazās bazilikas" titulu. 
Tā ir vienīgā Latvijā. 1993.g. 
9.septembrī Aglonā kā svētceļnieks 
ieradās Romas pāvests Jānis 
Pāvils II. 1995.g. Latvijas Saeima 
pieņēma likumu "Par starptautiskas 
nozīmes svētvietu Aglonā". 

 
Aglonas Dievmātes svētglezna 

Tauta to sen sauc par 
Brīnumdarītājas Dievmātes 
svētgleznu un pateicībā tai veltī 



piemiņas zīmes - votas. Kopš 
1835.g. skan himna "Jaunava svētā 
Aglonas baznīcā". Gleznas 
izcelsmes laiks un autors ir 
nezināms, lai gan Lietuvas 
valdnieku rezidencē Traķos atrodas 
identiska svētbilde, kuru 
Konstantinopoles ķeizars 1384.g. 
sakarā ar Lietuvas kristīšanu 
dāvināja kunigaitim Vitautam, kurš 
to 1409.g. novietoja Traķu baznīcā. 
Viena no versijām, kāpēc baltie tēvi 

ir atveduši uz Aglonu tik līdzīgu 
gleznu valdnieku baznīcā 
uzstādītajai, saistās ar pirmā 
lietuviešu kristītā ķēniņa Mindauga 
bojāeju 1263.g. ceļā uz Aglonu. 
Aglonas Dievmāte tiek dēvēta arī 
par "Ziemeļu ķēniņieni", jo ir 
vistālāk katoliskās Eiropas 
ziemeļaustrumos esošā, tautas tik 
ļoti apmeklētā svētglezna. 

www.visitaglona.lv 

 
 

DRAUDZES PAZIŅOJUMI 
� Trešdien, 15.augustā, ir 

lieli svētki: Vissvētākās 
Jaunavas Marijas 
uzņemšana Debesīs. 
Sv. Mise mūsu draudzē 
tikai 18.30. 

� Aicinām svinēt 
Dievmātes svētkus 
galvenajā Latvijas 
svētvietā Aglonā!  

� Aicinām apmeklēt grāmatu galdu! 
� Liels paldies par jūsu ziedojumiem! Šodien visu kolekti 

upurēsim Rīgas garīgajam semināram. 
 

RĪGAS KATOĻU ĢIMNĀZIJA 
� Lūdzam lūgšanās atbalstīt mūsu skolas un draudzes 

svētceļniekus, kas dosies uz Aglonu.  
 
• Par aktuālajiem notikumiem interesēties mājas lapā: www.catholic.lv 
• Ar priesteriem Māri un Pēteri jūs vienmēr varat runāt par priesterisko 
kalpošanu: kristībām, grēksūdzi, slimnieku sakramentu, laulībām, sv. mises 
intencijām, kā arī par garīgām konsultācijām u.c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIEVKALPOJUMI DRAUDZĒ 
P - 10.30 
Otrdien     14.08.  – SV. MISE 
NEBŪS!!! 
Trešdien    15.08.  –  SV. MISE 18.30  
C –  10.30 
P –  10.30  
        11.00 – 19.00 adorācija 
Se – 09.00 ar laudēm 
Sv –  09.30 – 10.50 adorācija + grēksūdzes 

         11.00 draudzes sv. mise 


