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Krāslavas Sv. Ludviga Romas katoļu baznīca
Krāslavas katoļu baznīca ir spilgtākais Latgales baroka arhitektūras paraugs. Pirmo koka dievnamu katoļiem 1580.-1590. gadā
uzcēlis Miķelis de Brunavs. Tagadējā baznīca būvēta no 1755. līdz 1767. gadam pēc itāliešu arhitekta Antonio Parako
projekta.
Baznīcas altāra daļā izvietotā itāļu mākslinieka Filipo Kastaldi 18.gadsimtā gleznotā freska „Svētais Ludvigs dodas krusta
karā”. Sevišķi jāizceļ Sv. Donata mocekļu relikvijas, kas piesaista lielu skaitu ticīgo, tādējādi padarot Krāslavu par otro lielāko
svētceļotāju vietu Latgalē pēc Aglonas. No 1757. - 1844.gadam pie baznīcas darbojās garīgais seminārs – pirmā augstākā
mācību iestāde Latvijā.
No maija līdz septembrim dievnams atvērts no plkst. 6.30 līdz 18.30. Citā laikā iepriekš pieteikties. Ekskursijas iepriekš ir
jāpiesaka!
Iespēja pieteikt ērģeļmūzikas koncertus, kur tiek atskaņoti J.S.Baha, G.F.Hendeļa, D.D.Šostakoviča un R.A.Šūmaņa
skaņdarbi. Tālrunis koncerta pieteikšanai: +371 28846157.
2015.gadā baznīcā pabeigti vērienīgi restaurācijas darbi. 12 gadu laikā ir restaurēts baznīcas centrālais altāris, altārglezna
„Svētais Ludvigs dodas krusta karā”, kā arī Filipo Kastaldi 18. gadsimta 60. gados gleznotā altāra freska.
Adrese: Baznīcas iela 2a, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601
Fakss: 371 656 22201
E-pasta adrese: tic@kraslava.lv
Mājas lapa: http://www.visitkraslava.com
Koordinātes: 55°53'52.2" N, 27°10'11.7" E
Darba dienas nedēļā: Pirmdiena - Svētdiena
Darba sezona: Visu gadu
Autostāvvieta: Ir
Tualete: WC
Pasākumi: Ir
Ekskursijas: Ir
Ēdināšana: Nav
Kultūrvēsturiskie objekti
Apraksts: Krāslavas katoļu baznīca ir spilgtākais Latgales baroka arhitektūras paraugs. Pirmo koka dievnamu katoļiem
1580.-1590. gadā uzcēlis Miķelis de Brunavs. Tagadējā baznīca būvēta no 1755. līdz 1767. gadam pēc itāliešu arhitekta
Antonio Parako projekta.
Baznīcas altāra daļā izvietotā itāļu mākslinieka Filipo Kastaldi 18.gadsimtā gleznotā freska „Svētais Ludvigs dodas krusta
karā”. Sevišķi jāizceļ Sv. Donata mocekļu relikvijas, kas piesaista lielu skaitu ticīgo, tādējādi padarot Krāslavu par otro lielāko
svētceļotāju vietu Latgalē pēc Aglonas. No 1757. - 1844.gadam pie baznīcas darbojās garīgais seminārs – pirmā augstākā
mācību iestāde Latvijā.
No maija līdz septembrim dievnams atvērts no plkst.6.30 līdz 18.30. Citā laikā iepriekš pieteikties. Ekskursijas iepriekš ir
jāpiesaka!
Iespēja pieteikt ērģeļmūzikas koncertus, kur tiek atskaņoti J.S.Baha, G.F.Hendeļa, D.D.Šostakoviča un R.A.Šūmaņa
skaņdarbi. Tālrunis koncerta pieteikšanai: +371 28846157.
2015.gadā baznīcā pabeigti vērienīgi restaurācijas darbi. 12 gadu laikā ir restaurēts baznīcas centrālais altāris, altārglezna
„Svētais Ludvigs dodas krusta karā”, kā arī Filipo Kastaldi 18. gadsimta 60. gados gleznotā altāra freska.
Cena: Ziedojumi
Cenā ietverts: Apskate
Suvenīru pārdošana: Ir

1/2

Vasals Latgolā

http://visitlatgale.com

2/2

