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Pivašiūnų bažnyčios šventoriaus vartai
Ant Punios piliakalnio
53 psl. – Simno bažnyčia
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ALYTUS
Šv. Angelų Sargų bažnyčia,
1830 (1878) m. Savanorių g.14
Pirmoji (Šv. Jurgio) bažnyčia pastatyta 1524 m.
Ilgainiui sunyko arba sudegė. XVIII a. antroje pusėje
pastatyta Šv. Angelų Sargų bažnyčia.
1830 m. pastatyta dabartinė bažnyčia.
1878 m. atnaujinta ir padidinta
Šv. Angelų Sargų bažnyčios varpinė, 1820-25 m
Laiminantis Jėzus (dešinėje, žemiau)
prie šventoriaus (kapinių) vartų

Teofilės Rėklaitienės (18551907) antkapis
(kairėje, aukščiau)
Skulptorius Vytautas Kašuba
Kapinių koplyčia (kaulinyčia)
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ALYTUS
Šv. Kazimiero (Įgulos) bažnyčia,
(1891) 1990 m. Varėnos g.24A
1670 m. pastatyta medinė bažnyčia.
Jai sunykus, 1891 m. pastatyta stačiatikių
Alytaus tvirtovės katedra (Šv. Pokrovo cerkvė).
Po Pirmojo pasaulinio karo perduota
katalikams. Joje buvo įrengta Lietuvos
kariuomenės Įgulos bažnyčia. Po karo Sovietų
valdžia uždarė ir įrengė gamyklos klubą.
1990 m. gražinta katalikams ir rekonstruota.
Architektas Vytautas Jakutis

Šv. Liudviko bažnyčia, 1818 m.
Panemuninkėlių g.6
Pirmąją bažnyčią (iki 1520 m.) fundavo LDK
maršalka, Trakų vaivada Jonas Zaberezinskis.
1655 m. Maskvos armija sugriovė. 1658 m.
atstatyta. 1763 m. pastatyta nauja medinė
bažnyčia. 1810 m. sudegė.
1818 m. pastatyta dabartinė bažnyčia.
1930-31 m. rekonstruota, pastatytas bokštelis
Architektas Vaclovas Michnevičius
Koplyčia (kaulinyčia)
Šv. Liudviko
bažnyčios šventoriuje

Rūpintojėlis
šventoriuje paminklas 1941-06-24
Sovietų karių
nužudytiems kunigams
Konstantinui
Paulavičiui ir
Vincentui
Mazurkevičiui
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ALYTUS
Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių
Pagalbos bažnyčia,
2000 m. Jurgiškių g.4
Pastatyta 1991-2000 m. Architektai
Kęstutis Pempė, Gytis Ramunis,
Kęstutis Kisielius

Alytaus buv. sinagoga,
1911 m. Kauno g,9
Pastatyta XIX a. pabaigoje.
XX a. pradžioje sudegė.
1911 m. atstatyta. Sovietų valdžia įrengė
gamybines patalpas (inkubatorius) ir
druskos sandėlį

ALOVĖ
10 km į rytus nuo Alytaus,
1 km į pietus nuo kelio į Daugus
Švč. Trejybės bažnyčia ir varpinė, 1802 m.
1797 m. pastatyta koplyčia. 1802 m. pastatyta dabartinė bažnyčia. Fundatorius dvarininkas
Jokūbas Kęstutis Gediminas. 1889 (1900) m. atnaujinta
Rekonstruota Alovės bažnyčios varpinė
2008 m. (kairėje, po rekonstravimo)
ir 1999 m. (dešinėje, prieš rekonstravimą) vaizdai
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BALKASODIS
Į pietus nuo Alytaus,
apie 7 km nuo kelio į Lazdijus
(nuo kryžkelės su keliu
Miroslavas-Balkasodis)
Jacunskių šeimos koplyčiamauzoliejus, XIX a. (1887(?)
Iki 1949 m. koplyčioje vykdavo pamaldos

BUKAUČIŠKĖS
Į rytus nuo Alytaus, į pietus nuo Daugų,
kitapus Didžiulio ežero
Bukaučiškių dvaro koplyčia-mauzoliejus, 1848 m.
Pastatė dvarininkas Bernardas Karlavičius.
Atnaujino tarpukaryje dvarą įsigijęs Vasario 16osios akto signataras, buv. Ministras Pirmininkas
kunigas Vladas Mironas (1880-1953). Koplyčioje
sekmadieniais jis aukodavo mišias vietiniams

BUTRIMONYS
21 km į šiaurės rytus nuo Alytaus,
prie kelio Punia-Onuškis
Išganytojo bažnyčia, 1926 m.
Iki 1744 m. pastatyta dvaro koplyčia.
1787 m. sudegė. 1842-43 m. pastatyta medinė
bažnyčia. 1906 m. pradėta statyti mūrinė
bažnyčia. Architektas Antonas FilipovičiusDubovikas. Statyba vyko iki 1926 metų ir liko
nebaigta. Bokštas užstatytas vėliau
58

DAUGAI
22 km į rytus nuo Alytaus,
prie Didžiulio ežero
Dievo Apvaizdos bažnyčia
ir varpinė, 1862 m.
Pirmąją bažnyčią pastatė Vytautas
iki 1430 m. 1655 m. Maskvos armija
sudegino. Iki 1674 m. atstatyta. Po
1776 ir 1852 m. gaisrų 1858-62 m.
pastatyta dabartinė bažnyčia.
Architektas Tomas Tišeckis
Koplyčia (kaulinyčia) šventoriuje

KROKIALAUKIS
21 km į vakarus nuo Alytaus,
prie kelio į Žuvinto ežerą
Kristaus Atsimainymo
bažnyčia, 1872 m.
Pirmoji bažnyčia pastatyta iki
1755 m. 1869-72 m. pastatyta
dabartinė bažnyčia.
Projekto autorius
inžinierius Rudzinskis
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MIROSLAVAS
12 km į pietvakarius nuo Alytaus,
2 km į vakarus nuo kelio į Seirijus
Švč. Trejybės bažnyčia, 1847 m.
Iki 1719 m. pastatyta pirmoji bažnyčia.
1763 m. pastatyta nauja. Fundatoriai
dvarininkai Teresė ir Antanas Važinskiai.
1835 m. sudegė nuo žaibo. 1847 m. pastatyta
nauja mūrinė bažnyčia. 1897 m. padidinta.
1914 m. rusai susprogdino. 1921 m. atstatyta
Koplyčia ant Olakalnio piliakalnio, XIX a.

NEMUNAITIS
18 km į pietus nuo Alytaus
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia, 1904 m.
1625-26 m. Sapiegos fundavo pirmąją bažnyčią. 1655
m. Maskvos armija sudegino. Iki 1669 m. pastatyta
nauja. 1899-1904 m. pastatyta dabartinė
Architektas Vaclovas Michnevičius
Lurdo grota šventoriuje,
1930 m. (kairėje, žemiau)
Paminklas miestelyje
žuvusiems už Nepriklausomybę, 1990 m.
(manoma, kad paminklą sukūrė skulptorius
Vincas Grybas Antro karo metais,
todėl liko nepastatytas)
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PIVAŠIŪNAI
23 km į rytus nuo Alytaus,
prie kelio Alytus-Onuškis
Švč. Mergelės Marijos
Ėmimo į dangų bažnyčia,
1825 m.
Kauno stalininkas Jonas
Klodskis Senųjų Trakų
benediktinų vienuoliams
1648 m. pastatė bažnyčią
(dabartinės Pakalnės
koplyčios vietoje).
1655 m. Maskvos armija
sudegino. 1674 m. pastatyta
nauja. Jai sunykus
1825 m. pastatyta dabartinė
(kitoje vietoje)
Pivašiūnų bažnyčios varpinė, 1973 m.
Pirmoji varpinė pastatyta 1825 m. kartu su
bažnyčia. 1947 m. perstatyta ir padidinta. 1973 m.
nuo žaibo sudegė. Tais pačiais metais atstatyta

Stebuklingasis Marijos Nuliūdusiųjų
Paguodos paveikslas bažnyčios
altoriuje (su sidabriniais apkalais)
1988 m. aptaisytas popiežiaus Jono
Pauliaus II dovanotu vainiku
Paminklas Vasario 16-osios akto
signatarui, kunigui
Alfonsui Petruliui (1873-1928),
2006 m. (prie šventoriaus)
1909-27 m. gyveno ir dirbo
Pivašiūnuose
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PIVAŠIŪNAI
Pakalnės koplyčia (Odinčių giminės
mauzoliejus), 1853 m.
Pastatyta 1825 m. sudegusios bažnyčios vietoje
Pivašiūnų bažnyčios šventoriaus vartai

Kryžius šventoriuje
(aukščiau, viduryje)
1988 m. perkeltas iš Junčionių kaimo
Paminklas Lietuvos krikšto 600-mečiui, 1987 m.
(aukščiau, dešinėje)
Paminklas Švč. Mergelei Marijai su kūdikiu Jėzumi
šventoriuje, 1945-48 m.
Skulptorė Leokadija Belvertaitė
(1904-1992)
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PUNIA
13 km į šiaurę nuo Alytaus,
3 km į vakarus kelio Alytus-Jieznas
Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia, 1863 m.
Pirmoji bažnyčia pastatyta apie 1425 m.
1503 m. minima kita bažnyčia.1688 m. pastatyta
nauja (kitoje vietoje). 1857 m. sudegė.
1857-63 m pastatyta dabartinė bažnyčia.
Architektas inž. Konstantinas Suchodolskis
1868 m. pristatyti bokštai

Šv. Jurgio koplytėlė
1831 m. sukilėliams atminti (manoma,
čia stovėjusi pirmoji Punios bažnyčia)
Paminklinis akmuo prie Margio kalno
(Punios piliakalnio)
Su užrašu „Tai kapas Margio milžinų. Nors amžių
šešeta sukako, kaip jie – tik sauja pelenų, tačiau
daugiau už gyvus sako... Maironis“
Vaizdas į Nemuną nuo Margio kalno

RAIŽIAI
15 km į šiaurės rytus nuo Alytaus,
6 km į pietvakarius nuo Butrimonių
Totorių (musulmonų sunitų)
mečetė, 1889 m.
Pirmoji mečetė pastatyta 1556 m. 1889 m. pastatyta dabartinė mečetė. 1993 m. atnaujinta
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RYLIŠKIAI
31 km į pietus nuo Alytaus,
10 km į pietus nuo Nemunaičio,
į šiaurės vakarus nuo Merkinės
Šv. Monikos bažnyčia, 1993 m.
1918 m. pastatyta medinė koplyčia.
1925 m. pastatyta nauja bažnyčia.
1953 m. sudegė (manoma sudegino kolūkio
pirmininkas su stribais).
1993 m. atstatyta (pastatyta nauja)

RUMBONYS
8 km į šiaurę nuo Alytaus
Švč. Trejybės bažnyčia, 1795 m., varpinė, XIX a.
1741 m. pastatytą pirmąją bažnyčią fundavo
dvarininkas Barnabas Kživkovskis.
1795 m. Varšuvos teismo pirmininkas Simas
Vyšniauskas fundavo dabartinę bažnyčią
RUMBONIŲ KAPINĖS
Grafaitės Juzefos
Koreivaitės (1906)
antkapinis paminklas
Skulptorius
Pijus Velonskis
Pilchovskių šeimos koplyčia-mauzoliejus, 1804 m.
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SANTAIKA
15 km į vakarus nuo Alytaus, prie kelio į Simną
Kristaus Karaliaus bažnyčia
su varpine, 1929 m.
Pastatyta kaip laikina.
Po Antro karo atnaujinta, pristatyti bokšteliai

Nebaigta statyti
Santaikos bažnyčia, 1937 m.
Architektas Vytautas Trečiokas
Pradėta statyti 1937 m.
Dėl karo ir suiručių liko nebaigta.
Po karo Sovietų valdžia pristatė ūkinius
pastatus ir garažus

SIMNAS
24 km į vakarus nuo Alytaus,
prie kelio į Kalvariją
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų
bažnyčia, 1520 m. Fundatorius Jonas
Zabžezinskas. 1655 m. Maskvos armija
apgadino. 1674 m. atstatyta ir išplėsta.
Nukentėjo nuo 1847 ir 1872 m. gaisrų.
Apgadinta per abu karus. 2010 m. atnaujinta
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SIMNAS
Simno bažnyčios varpinė (aukščiau, kairėje)
Anksčiau buvusi medinė.
Sovietų laikais perstatyta į mūrinę

ŪDRIJA
12 km į vakarus nuo Alytaus,
prie kelio į Žuvinto ežerą
Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia (žemiau, kairėje)
ir varpinė, 1924 m.
1674 m. minima bažnyčia. 1744 m. pastatyta nauja.
1837 m. buvo uždaryta ir nugriauta. 1861 m. pastatyta
nauja (fundavo dvarininkas Protas Narbutas).
1913 m. sudegė. 1923-24 m. pastatyta dabartinė

VENCIŪNAI
9 km į rytus nuo Alytaus, prie kelio Jieznas-Merkinė-Druskininkai
Koplyčia (dešinėje; įrengta kultūros namuose (?)
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