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Drīz jau klāt laiks, kad svētceļnieku straumes no visām Latvijas pusēm 

atkal plūdīs uz Aglonu, Latvijas Vissvētākās Jaunavas Marijas 

galveno sanctuāriju. 

15. augusts ir Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki – 

vieni no galvenajiem katoļu Baznīcas svētkiem, kas tiek svinēti par godu 

Jaunavai Marijai, Jēzus Kristus Mātei. Evaņģēlijā šis notikums nav aprakstīts, 

bet baznīcas tradīcijā ir drošas liecības par šo faktu. 

Aglonā šie ir galvenie gada svētki, un uz tiem parasti ierodas katrs Latvijas 

katolis, kas vēlas kopā ar saviem ticības brāļiem svinēt svētkus Dievmātei. 

Šajā dienā svinīgi dievkalpojumi notiek visās Latvijas katoļu baznīcās, 

taču galvenā uzmanība pievērsta Aglonas bazilikai, kur atrodas Aglonas 

Brīnumdarītājas Dievmātes svētglezna. Šo svētku svinēšanu kā dogmu 
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> Draudzes un skolas svētceļojums uz Aglonu šogad notiks no 8. līdz 15.augustam, 
aicinām piedalīties un pieteikties pie pr. pētera

> 2.augustā pēc sv. Mises rožukroņa lūgšana draudzes nodomos, aicinām piedalīties!

> 3.augustā pēc sv. Mises notiks svētceļnieku tikšanās.

aIcInām apmeklēt
grāmatu galdu!

lIels paldIes par Jūsu 
zIedoJumIem!

romas pāvests pijs iX pasludināja tikai 1950.gada 1.novembrī, lai gan svētki 

svinēti sen.

par Aglonu stāsta ne vienu vien brīnumu. piemēram, kāds zemnieks Kristaps 

Mateisāns no spīku ciema pāri Cirīša ezeram bija vedis uz Aglonu bērnu 

kristīt. Airējoties pāri ezeram, sacēlusies liela auka un viļņi sākuši svaidīt 

laivu, un zemnieks, valdīdams to, nav pamanījis, kā bērns iekritis ezerā. 

Apjautis nelaimi, Kristaps sācis skaļā balsī piesaukt Aglonas Dievmāti. un 

tajā pašā brīdī bērns atradies krasta tuvumā – krastmalā esošie cilvēki to 

dzīvu un veselu izvilkuši no ezera.

Aicinām arī mūsu draudzi pievienoties gan svētceļojumam, gan svētku 

svinēšanai kopīgā lūgšanā par Latviju, Baznīcu un mums nepieciešamajām 

žēlastībām. 


