PANEVĖŽIO MIESTAS
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Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro paminklas
443 psl. – Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
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PANEVĖŽYS
Kristaus Karaliaus katedra,
1929 m. Katedros a.1
Pradėta statyti 1908 m. pagal architekto
Nikolajaus Andrejevo projektą ir nebaigta.
Statyba atnaujinta 1926 m. įkūrus vyskupiją.
Pakeisto projekto autoriai –
architektas Romanas Steikūnas
ir inžinierius Aleksandras Gordevičius.
Inžinierius Pranas Markūnas pastatė bokštą
Vyskupo Kazimiero Paltaroko
(1875-1958) mauzoliejus katedros apsidoje

Švč. Trejybės (Marijonų) bažnyčia,
1803 m. Sodų g.2
1727-28 m. pastatyta medinė pijorų bažnyčia.
1790 m. sudegė kartu su vienuolynu.
1803 m. pastatyta nauja mūrinė bažnyčia.
Po 1831 m. sukilimo caro valdžios uždaryta ir
1847 m. pertvarkyta į stačiatikių cerkvę,
pastatytas bokštas.
1918 m. grąžinta katalikams.
1927 m. perduota marijonams.
Po karo Sovietų valdžia uždarė, pavertė
sandėliu, vėliau įrengė parodų salę.
1989 m. grąžinta katalikams
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Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia,
1885 m. Smėlynės g.10
1507 m. pastatyta pirmoji bažnyčia.
1629-31 m. pastatyta nauja. 1655 m. Maskvos
armija apgriovė ir nuniokojo; kurį laiką veikė
kaip kareivinės, vėliau ligoninė. 1781 m.
pastatyta nauja. Po 1831 m., uždarius pijorų
(Švč. Trejybės) bažnyčią, buvo padidinta.
1877-85 m. pastatyta dabartinė.
Architektas Ustinas Golinevičius

Paminklas „Dievo žodžiui“,
2000 m.
Paminklas Panevėžio miesto
įkūrėjui Lietuvos Didžiajam
kunigaikščiui Aleksandrui
Jogailaičiui, 2003 m.
Pastatytas 500-ųjų miesto
įkūrimo metinių proga
prie Senvagės (rankoje laiko
Šv. apaštalų Petro ir Povilo
bažnyčios maketą)
Skulptorius
Stanislovas Kuzma
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Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo koplyčia, 1939 m.
Marijonų g.24

Sentikių cerkvė, 1866 m.
A.Mackevičiaus g.10
Dabartinė – atstatyta po gaisro

Laisvųjų Krikščionių
bažnyčia
A.Mackevičiaus g.5

Naujoji Apaštalų bažnyčia, 2001 m.
A.Mackevičiaus g.3
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Evangelikų liuteronų bažnyčia
1845-50 m.
Ukmergės g.29
1790-95 m. įsteigta parapija ir pastatyti
maldos namai (neišliko).
Fundatorius baronas fon Ropas.
1845-50 m. pastatyta dabartinė bažnyčia.
Sovietų valdžia atėmė, nugriovė bokštą ir
naudojo kaip šokių salę. Vėliau buvo įrengta
ūkinių prekių parduotuvė,
dar vėliau – sandėlis.
1990 m. grąžinta liuteronams.
1995-2001 m. atstatyta.
Pagal susitarimą bažnyčioje
meldžiasi ir evangelikai reformatai

Evangelikų liuteronų
kapinių koplyčia, 1931 m.
Senosios kapinės, Kapų g.
Kol buvo atstatoma bažnyčia,
koplyčioje vyko pamaldos

Kristaus (Viešpaties)
Prisikėlimo
stačiatikių cerkvė
1892 m.
J.Tilvyčio g.6
Caro valdžios pastatyta
ant 1872 m. nugriautos
katalikų kapinių koplyčios
pamatų
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