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Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika

1409 m. gegužės 24 d. Lietuvos Didysis kunigaikštis Vytautas fundavo Švč. Mergelės Marijos
aplankymo titulo bažnyčios statybą. Ji viena seniausių Lietuvoje, iškilusi pačioje XV a. pradžioje. Ne
tik bažnyčios mastas, bet ir jos istorija išskirtinė — ji nė sykio nebuvo uždaryta, perėjusi kitos
konfesijos žinion ar naudota ne pagal paskirtį. Gotikinė, halinė bebokštė bažnyčia laiptuotu fasadu
buvo pastatyta apside į rytus ir pritaikyta miesto gynybai. 1654-1667 metų Lenkijos ir Lietuvos karo
metu su Rusija bažnyčia degė. Atstatymo darbai tęsėsi iki 1718 metų, tada bažnyčia įgavo baroko
bruožų. Tais pačiais metais buvo sukurtas barokinis didysis altorius su skulptūromis, gipsatūromis.
Altoriaus centre yra stebuklais garsėjantis Dievo Motinos Trakų Madonos paveikslas, kuriame yra
Šv. Mergelė Marija su Kūdikiu. Seimas 2018-uosius yra paskelbęs Lietuvos Globėjos, Trakų Dievo
Motinos, paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių minėjimo metais. Tai seniausias Dievo Motinos
paveikslas Lietuvoje, pirmasis Romos Popiežiaus karūnuotas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir
antrasis Abiejų Tautų Respublikoje. Bažnyčia remontuota 1840, 1858 metais, 1894. Bažnyčioje yra
vienas istorijos ir 37 dailės vertybės.

Trakų šv.Mergelės Marijos
apsilankymo bazilika

Kontaktai: Birutės g. 5,Trakai, Lietuva

Tel.: (+370 528) 5 59 07
info@trakubaznycia.lt
Bazilika atidaryta: kasdien nuo 9.00 iki 19.00
GPS: 54.642774, 24.934007
www.trakubaznycia.lt

Tai vienas iš 5 objektų
pristatomų Vilniaus regiono
maršrute, rekomenduojamų
žmonėms su negalia ir
visiems besidomintiems
patogesniu prieinamumu.

Maršrutas Vilniaus regione
1. Medininkų pilis.

2. Vytauto Kasiulio dailės muziejus.

3. Lietuvos banko pinigų muziejus.

4. Trakų šv.Mergelės Marijos
apsilankymo bazilika.

5. Trakų istorijos muziejus, Sakralinio
meno ekspozicija.

Objektas įsikūręs patogioje lankymui vietoje: 550 m. nuo Trakų istorijos muziejaus, kur
eksponuojama Sakralinio meno ekspozicija, 1,2 km. nuo Trakų salos pilies.

Bazilika turtinga įvairiomis vertybėmis: joje yra, tikėtina, XVI a. pr. gotikinis, Prūsijos auksakalių
darbo, evangelistų simboliais puoštas sidabrinis kryžius pacifikalas su visatūre Nukryžiuotojo figūra,
gausybė Dievo Motinos atvaizdui skirtų votų, ankstyvieji šio paveikslo aptaisai ir kitos puošmenos,
vertingas liturginių reikmenų rinkinys.

Kasmet rugpjūčio 15-ąją, per Švč.
Mergelės Marijos Ėmimo į dangų
iškilmę, ir rugsėjo 8-ąją, per Švč.
Mergelės Marijos Gimimo iškilmę,
Naujųjų Trakų bažnyčioje vyksta atlaidai.
Šios šventės ir atlaidai dažnai vadinami
Trakinėmis. Per Trakines rengiami
maldininkų žygiai iš Vilniaus Aušros
Vartų į Trakus.

Trakų bažnyčia 2017m. tapo bazilika.
Toks vardas bažnyčiai suteikiamas, jei ji
yra svarbi savo sena istorija,
dvasingumu, piligrimyste. Bazilika – tai
garbės titulas, popiežiaus skiriamas
ypatingą reikšmę turinčioms bažnyčioms
visame pasaulyje.

Sužinoti daugiau

Objekto prieinamumas žmonėms su negalia

Automobilių stovėjimo aikštelė yra prie objekto.
Patekimas į objektą - yra pandusas (patekimas žmonėms su negalia per šoninį įėjimą).

Sužinoti daugiau

Daugiau vietų, pritaikytų lankymui galima rasti svetainėje www.beslenksciu.lt/turizmas-visiems/
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Lietuvos žmonių su negalia sąjunga
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