PLUNGĖS RAJONAS
PLUNGĖ, PAKERAI (PLUNGĖ), ALSĖDŽIAI, BERŽORAS,
DARGAIČIAI (JAZDAUSKIŠKIAI), DEGUČIAI, GEGRĖNAI, GINTALIŠKĖ,
KANTAUČIAI, KULIAI, MEDSĖDŽIAI, PAKUTUVĖNAI, PLATELIAI, STALGĖNAI,
ŠATEIKIAI, VYDEIKIAI (BUKANTĖ), ŽEMAIČIŲ KALVARIJA, ŽLIBINAI
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Beržoro bažnyčia
Žemaičių Kalvarijos bazilika
515 psl. – Kulių kapinių koplyčia
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PLUNGĖ
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, 1933 m.
1570 m. statoma pirmoji bažnyčia.
1590 m. atiteko evangelikams reformatams.
1617 m. pastatyta katalikų bažnyčia.
1797 m. pastatyta nauja bažnyčia.
1905-33 m. pastatyta dabartinė (šalia
medinės, nugriautos 1934 m.). Vienas iš
fundatorių kunigaikštis Mykolas Oginskis.
Pirminis projektas Karlo Eduardo
Strandmano (pagal kitą versiją – architekto
iš Italijos Ginevalio (?). Statybos metu
projektą iš esmės pakeitė architektas
Steponas Stulginskis
Plungės bažnyčios varpinė, 1850 m.
Fundavo grafai Zubovai. 1936 m. apdegė.
Remontui vadovavo architektas
Steponas Stulginskis
Grafų Zubovų herbas ant varpinės fasado
Užrašas „Istejgi Jo milesta Grati Zubows su
padiejemu parapijonu – metusi 1850“

Senosios bažnyčios
(1797-1934)
vieta
(aukščiau, kairėje)
Paminklas 1940-53 metų kankinių atminimui šventoriuje, 1989 m. (kairėje)
Skulptorius Antanas Vaškys
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PLUNGĖS BAŽNYČIOS ŠVENTORIUS
Paminklas Lietuvos krikšto
500-osioms metinėms, 1987 m. (kairėje)
Skulptorius Vilius Orvydas (1952-1992)
Dvigubas kryžius nuo AIDS ligos (viduryje)
Paminklas Šv. Jono Krikštytojo bažnyčiai
nusipelniusiems kunigams atminti, 1983 m.
Meistras Vladas Stumbras (1948-2006)

Plungės kapinių Visų Šventųjų koplyčiagrafų Zubovų mauzoliejus, 1858 m.
Lurdo grota, 1906-08 m. ir virš jos buv. Švč. Mergelės
Marijos (kapucinų) koplyčios (1910 m.) vieta
Fundatorė kunigaikštienė Marija Skuževska-Oginskienė.
1930 m. koplyčia perstatyta į vienuolyno bažnyčią.
Sovietų valdžia koplyčioje įrengė sporto salę, o Lurdą
apgriovė. 1982 m. koplyčia sudegė.
1990 m. Lurdas buvo atstatytas
Šv. Florijono koplytstulpis mieste, 1894 m.
Autorius knygnešys meistras Kazys Barzdys (1868-1953)
Sovietų valdžios buvo nugriautas. 1990 m. atstatytas
Meistras Vladas Stumbras (1948-2006)
518

PLUNGĖS DVARAS Oginskių dvaro parko vartai ir
(florentietiška) „laikrodinė“, 1879 m.

PAKERAI (PLUNGĖ)
3 km į pietus nuo Plungės,
Rietavo g. ir kelio į Rietavą,
Šilalę sankryžoje
Koplytėlės prie kelio
Pagal legendą šioje vietoje
įvyko brolžudystė (broliai
nepasidalino surasto lobio).
Atsipeikėjęs brolžudys
pastatė šioje vietoje koplytėlę
ALSĖDŽIAI
20 km į šiaurės rytus nuo Plungės,
5 km į šiaurę nuo kelio Šiauliai-Kretinga
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo bažnyčia, 1793 m.
Iki 1475 m. ir 1648 m. pastatytos bažnyčios
(Alko kalno papėdėje).
1793 m. pastatyta dabartinė (ant Alko kalno)
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ALSĖDŽIŲ BAŽNYČIOS ŠVENTORIUS
Alsėdžių bažnyčios varpinė, 1793 m.
Koplyčia šventoriuje, pastatyta po 1793 m.
Alko kalno papėdėje (senosios bažnyčios
vietoje, dešinėje)

Paminklas Sibiro
kankiniams, 1981 m.
(šalia šventoriaus,
aukščiau, dešinėje)
Skulptorius
Gediminas Radzevičius
Žemaičių vyskupijos
administratoriaus Jono
Krizostomo Gintilos (17881857) antkapis-koplytėlė
(aukščiau, kairėje)
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ALSĖDŽIŲ KAPINĖS
Kapinių koplyčia,
1797 m.
1897 m. perstatyta, panaudojant
caro valdžios nugriautos
Kęstaičių bažnyčios fragmentus
Paminklas
(žemiau, kairėje)
1940-53 m. represijų aukoms atminti,
1990 m.
Meistras Antanas Vaškys
Šv. Jono Nepomuko koplytėlė
(šalia kapinių,
žemiau, dešinėje)
Koplytėlė kapinėse
(žemiau, viduryje)

BERŽORAS
20 km į šiaurę nuo Plungės, 12 km į šiaurės
vakarus nuo kelio Mažeikiai-Plungė
Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia, 1746 m.
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BERŽORAS
Beržoro bažnyčios varpinė, apie 1860 m.
Šv. Jono Nepomuko koplyčia Beržoro
(Platelių parapijos) kapinėse (XVII a.
pabaiga) Pagal legendą koplyčia pastatyta
toje vietoje, kur piemenėliui apsireiškė Švč.
Mergelės Marijos paveikslas beržo medyje
(iš čia Beržoras)

Bažnyčios fasado fragmentas
(virš pagrindinio įėjimo) su užrašu
„Viešpatie, Maldos namai
– Mūsų namai“
Bažnyčios kryžiai (žemiau, dešinėje)
Varpinės bokštelio kryžius (kairėje)
Koplyčios kryžius (viduryje)
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BERŽORO KAPINĖS
Šv. Jono Nepomuko koplytstulpis, 2010 m.
muziejininkui Juozui Mickevičiui (1900-87) atminti
Meistras Antanas Vaškys (kairėje)
Skulptoriaus Stanislovo Riaubos
(1904-1982) antkapinis paminklas
Meistras Vytautas Ulevičius (žemiau, dešinėje)
Koplytėlės (medyje ir prieš bažnyčią)

Koplytėlė
Septynių koplyčių
kalno papėdėje
BERŽORO KRYŽIAUS KELIAS, 1759-60 M.
Pirmoji koplyčia (įvadinė, kairėje)
Beržoro Kryžiaus kelio statytojas Platelių
klebonas Juozapas Vaitkevičius. 1865 m. caro
valdžia uždraudė melstis prie koplyčių.
1905 m. koplyčios buvo suremontuotos,
o 1906 m. panaikintas draudimas. 1964 m. Sovietų valdžia viską nugriovė. Žmonės koplyčių
vietoje pastatė metalinius kryžius, kurie tebestovi ir dabar prie 1991-2001 m. atstatytų
koplyčių. Atstatymo (išskyrus 1, 6, 7 koplyčias) architektė Nijolė Kazakevičiūtė
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Antroji, Trečioji ir Penktoji koplyčios (iš kairės į dešinę)

Šeštoji (kairėje) ir Septintoji koplyčios

Koplyčios ant
Septynių koplyčių
(Golgotos)
kalno
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Aštuntoji, Devintoji ir Dešimtoji koplyčios

Vienuoliktoji ir Dvyliktoji koplyčios

Tryliktoji ir Keturioliktoji koplyčios

525

DARGAIČIAI (JAZDAUSKIŠKIAI)
4 km į pietvakarius nuo Žemaičių Kalvarijos,
apie 2 km į vakarus nuo kelio Plungė-SedaMažeikiai (Gegrėnų kryptimi), Daugėlų miške
Sorų (Stonkaičių) koplyčia, 1917 m.
Pastatė Stonkaičių dvarininkas
Klemensas Daugėla, pagal legendą čia
buvusios bažnyčios vietoje, kurią XVII a.
sudegino švedai. 2011 m. atnaujinta

DEGUČIAI
1,5 km į rytus nuo Žemaičių Kalvarijos,
kelio Plungė-Seda-Mažeikiai
dešinėje pusėje
Koplytėlė (Stonių) prie kelio, 1933 m.
Fundatoriai
Kazimieras ir Kotryna Stoniai
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GEGRĖNAI
24 km į šiaurę nuo Plungės,
6 km į vakarus nuo Žemaičių Kalvarijos
Jėzaus Nazariečio bažnyčia, 1754 m.
Fundavo dvarininkas Mykolas Venslauskas.
Varpinė ir koplytėlė šventoriuje (dešinėje)

GINTALIŠKĖ
26 km į šiaurę nuo Plungės,
6 km į vakarus nuo Platelių,
prie kelio Plateliai-Salantai
Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia,
(1778) 1845 m. ir varpinė, 1850 m.
Apie 1730 m. pastatyta pirmoji bažnyčia.
1778 m. Mykolas Pacas fundavo naują
bažnyčią. 1845 m. perstatyta
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GINTALIŠKĖ
Koplytėlė „Baublys“ šventoriuje ir šventasis fasade

KANTAUČIAI
12 km į rytus nuo Plungės,
3 km į šiaurės rytus nuo Žlibinų
Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia, 1852 m.
Po 1672 m. pastatyta pirmoji bažnyčia.
1768 m. pastatyta nauja. Šių bažnyčių fundatoriai
dvarininkai Šiukštos. 1852 m. pastatyta dabartinė
Varpinė ir koplyčia (kaulinyčia) šventoriuje

Lurdo grota, 1980 m. ir dvi koplytėlės šventoriuje
Lurdas pastatytas pažymėti čia įvykusį Švč. Mergelės Marijos
Apsireiškimą. Pastatė kapucinas tėvas K.Rimkus
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KULIAI
18 km į pietvakarius nuo Plungės,
prie kelio į Gargždus
Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia, 1900 m.
1644 m. pirmą bažnyčią fundavo Plungės
seniūnas Stanislovas Vaina. 1750 m.
pastatyta nauja. Fundavo klebonas Andrejus
Veržbovskis. 1900 m. pastatyta dabartinė
bažnyčia. Fundavo kunigaikštis
Mykolas Oginskis. Architektas
Karlas Eduardas Strandmanas (?)
(projekte bokšto nebuvo, užstatytas vėliau)
Koplyčia (varpinė) šventoriuje,
XVIII a. pab.

Paminklas
(aukščiau, dešinėje)
Juozui Tumui-Vaižgantui
šventoriuje, 1989 m.
(1898-1901 m.
buvo vikaru Kuliuose)
Meistras Vladas Stumbras
(1948-2006)
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KULIAI
Koplytstulpis su Šv. vyskupu Stanislovu (kairėje)
2000 m. Kulių bažnyčios šimtmečiui paminėti
Šv. Jurgio koplytėlė miestelyje (viduryje)
Laisvės paminklas prie bažnyčios, 1928 m. (dešinėje)
Sovietų valdžia buvo nugriovusi. 1990 m. atstatytas

KULIŲ KAPINĖS
Kapinių koplyčia, XIX a.
Koplytėlė, XX a. pr. (viršuje)
Koplytstulpis, XIX a.
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MEDSĖDŽIAI
24 km į šiaurę nuo Plungės, 4 km į vakarus nuo
Platelių, prie kelio Plateliai-Salantai
Koplytstulpis čia gimusiai operos dainininkei
Petronėlei Zaniauskaitei (1910-86) atminti
Meistras Antanas Vaškys (?)
Koplytėlė medyje

PAKUTUVĖNAI
Į vakarus nuo Plungės, apie 7 km nuo kelio į Kretingą
(sukti į pietryčius nuo Aleksandravo)
Šv. Antano Paduviečio bažnyčia, 1943 m. ir koplytėlė
Savo lėšomis pastatė Plungės klebonas Povilas Pukys ir
pavadino paminklu 1941 m. tremtiniams. Projektavo
inž. Jonas Zubkus. Nuo 1995 m. prie bažnyčios įsikūrę
pranciškonų vienuoliai įsteigė Susitaikinimo sodybą
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PAKUTUVĖNŲ KAPINĖS
Pakutuvėnų kapinių koplyčia
Iki Antro karo perkelta iš Plungės bažnyčios
šventoriaus (buvusi koplyčia-kaulinyčia).
Dabar naudojama kaip Adoracijų koplyčia
Koplytėlė Pakutuvėnų kapinėse

PLATELIAI
20 km į šiaurę nuo Plungės
Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia, 1744 m.
Iki 1523 m. pastatyta pirmoji bažnyčia (ant Šventorkalnio).
Kurį laiką priklausė evangelikams reformatams.
XVII a. sudegė.
1744 m. pastatyta dabartinė bažnyčia. 1777 m. perstatyta.
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PLATELIAI
Platelių bažnyčios varpinė, 1899 m.
Grafų Marie (1871-1930) ir Gabriel ChoiseulGouffier (1873-1935) kapavietė
(mauzoliejaus vieta) šventoriuje

Šv. Florijono koplytstulpis miestelyje (kairėje)
1923 m. (pastatytas po didelio gaisro)
Sovietų valdžios nugriautas. 1997 m. atstatytas
Šv. Antano Paduviečio koplytstulpis miestelyje
(kairėje, žemiau, prieš bažnyčią)

STALGĖNAI
10 km į pietus nuo Plungės, prie kelio į Rietavą
Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia, 1918 m.
Fundavo kunigaikštienė Marija Oginskienė. Projektavo inžinierius Kačanauskas
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ŠATEIKIAI
19 km į šiaurės vakarus nuo Plungės,
prie kelio į Salantus, Skuodą
Šv. evangelisto Morkaus bažnyčia, 1875 m.
Apie 1700 m. pastatyta koplyčia. 1776 m.
medinė bažnyčia. 1862-75 m. pastatyta
dabartinė bažnyčia.
Fundavo grafas Pranciškus Pliateris.
Architektas Tomas Tišeckis
Koplytėlė Šateikių bažnyčios šventoriuje

VYDEIKIAI (BUKANTĖ)
8 km į šiaurės vakarus nuo Plungės, prie
kelio į Salantus, Skuodą (netoli J.Žemaitės
tėviškės) Bukantės koplyčia, 1863 m.
Fundatorius dvarininkas Antanas Andrijauskas. Kurį laiką veikė kaip bažnyčia.
1970 m. buvo atnaujinta ir įrengtas J.Žemaitės muziejus.
Po 1990 m. grąžinta tikintiesiems
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ŽEMAIČIŲ KALVARIJA (GARDAI)
25 km į šiaurės rytus nuo Plungės,
2 km į vakarus nuo kelio į Mažeikius
Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo
mažoji bazilika, 1822 m.
Iki 1593 m. buv. Garduose pastatyta pirmoji
bažnyčia. 1622 (1636) m. pastatyta nauja
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia (nuo 1642 m.
Kryžiaus kelio koplyčia). 1642 m. pastatyta
kita dominikonų bažnyčia. Jas fundavo
vyskupas Jurgis Tiškevičius (1596-1656).
1749-50 m. pastatyta didesnė bažnyčia.
Fundavo vyskupas Antanas Tiškevičius
(1824 m. nugriauta). 1780-1822 m.
pastatyta dabartinė (kitoje vietoje).
Architektas Augustinas Kosakauskas.
Po 1896 m. gaisro atstatyta.
Architektas Piotras Serbinovičius.
1988 m. suteiktas Mažosios bazilikos titulas
Dievo Motinos paveikslas altoriuje (nuo 1650 m.)
2006 m. popiežius Benediktas XVI suteikė Marijos
Krikščioniškų Šeimų Karalienės titulą
Šventoriaus vartai ir trys koplytėlės šventoriuje
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ŽEMAIČIŲ KALVARIJA
Atminties koplyčia, po 1990 metų
Pastatyta šioje vietoje stovėjusiai Švč. Mergelės
Marijos Apsilankymo (dominikonų) bažnyčiai
(1824 m. nugriautai) atminti. Viduje yra
atminties lenta su pavardėmis Žemaičių
Kalvarijos žmonių, Sovietų laikais apgynusių
Kryžiaus kelio koplyčias nuo nugriovimo
Koplytėlė „Mūro koplyčia“ ir jos kryžius
miestelyje, 1639 m. (žemiau)

Koplytėlės sodybose ir prie namo (dešinėje),
kuriame
1929-63 m. gyveno ir dirbo vienuolės kazimierietės
536

ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS KRYŽIAUS KELIAS, 1639-42 M.
Įsteigė Žemaičių vyskupas Jurgis Tiškevičius ir pavadino Naująja Jeruzale. 1644 m.
popiežius Urbonas VIII suteikė Žemaičių Kalvarijų steigimo privilegiją. 1749-50 m.
koplyčios buvo suremontuotos ir perstatytos. 1903 m. vėl suremontuotos ir perstatytos. Prieš
Antrą karą vėl atnaujintos. Sovietų valdžios laikais vietos žmonių pastangomis buvo
apgintos nuo sunaikinimo
ŽVIZDRO KALNAS
I vieta (stotis) – koplyčia
„Paskutinė vakarienė“ (kairėje)
II stotis – koplyčia
„Jėzus atsisveikina su Motina“ (žemiau)

ŠV. JONO KALNAS (GARDŲ PILIAKALNIS)
III vieta (stotis) – koplyčia
„Jėzus meldžiasi Alyvų sode“ (kairėje)
Tiksli kopija šioje vietoje nuo 1622 (1636) m.
stovėjusios Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios
(nuo 1642 m. tapusi III stoties koplyčia)

IV stotis – koplyčia
„Viešpats Jėzus suimamas“ (dešinėje)
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V stotis – koplyčia
„Prie Kedrono upelio“ (kairėje)
VI stotis – koplyčia
„Pas Aną“ (žemiau)

ŽVIZDRO KALNAS
VII ir VIII stotys – koplyčia
„Pas Kajafą“ ir „Kalėjime“ (kairėje)

I
X stotis – koplyčia „Pas Pilotą“
(dešinėje, aukščiau)
„Varpinė-Gandralizdis“ (kairėje, prie VI stoties)
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X stotis – koplyčia „Pas Erodą“

ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS KAPINĖS
(BERŽŲ (MORIJOS) KALNAS)
XI stotis – koplyčia „Rotušėje“, 1878 m.
1896-1902 m. buvo laikomos pamaldos
(kol buvo atstatatoma
sudegusi bažnyčia)
„Surištas Jėzus“ (kairėje)
koplyčios fasade
Įrašas ant sienos
„1878 kaplica wymurowana“
Kryžius kapinėse su užrašu
„Už duszes kunigu DOMINIKONU
praszom sukalbet 3 Swejka Maria,
1889“ (žemiau, dešinėje)

XII stotis – koplyčia
„Jėzus sutinka savo Motiną“ (kairėje)
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XIII stotis – koplyčia
„Jėzus sutinka Šv. Veroniką“ (kairėje)
Sovietų valdžia šią koplyčią kelis kartus
kėsinosi nugriauti (apgynė žmonės). 1944 m.
prie jos žuvo poetas Vytautas Mačernis
XIV stotis – koplyčia
„Prie Miesto vartų“ (žemiau)

XV stotis – koplyčia „Simonas Kirėnietis
padeda nešti kryžių“ (kairėje)

ŠV. ELENOS IR
KRYŽIAUNINKĖS KALNAI
(GOLGOTA)
XVI stotis – koplyčia
„Jėzus parpuola trečią kartą“
(dešinėje)
540

XVII stotis – koplyčia
„Jėzų išvelka iš drabužių“ (kairėje)
XVIII stotis – koplyčia „Jėzus kenčia ir miršta
ant kryžiaus“ (Kryžiauninkė) (žemiau)

XIX stotis – koplyčia
„Jėzų laidoja“
ir Laiminantis Jėzus
koplyčios fasade
(žemiau, kairėje)
XX stotis – koplyčia
„Šventojo Kryžiaus
atradimas“
(dešinėje)
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ŽEMAIČIŲ KALVARIJA
Vaizdas į Žemaitiją
nuo Golgotos kalno
Golgotos kalno
„papuošimai“
(dešinėje)
Paminklas
(koplytstulpis)
vyskupui Motiejui
Valančiui, 2012 m.
(žemiau, kairėje)
Pasakojantis apie jo,
Žemaičių Kalvarijos
gimnazijos mokinio,
skrydį su skėčiu nuo
Ano (VI) koplyčios ant
Žvizdro kalno iki
Šv. Jono kalnelio
Meistras
Antanas Vaškys

Kryžius prie Golgotos kalno
Žymintis Kryžiaus kelio pabaigą (?)
ŽLIBINAI
9 km į pietryčius nuo Plungės
Švč. Mergelės Marijos,
Krikščionių Pagalbos bažnyčia, 1897 m.
1773 m. pastatyta pirmoji bažnyčia. Fundavo
dvarininkas Mykolas Šiukšta.
1897 m. pastatyta dabartinė.
Architektas Piotras Serbinovičius.
1960 m. Sovietų valdžia uždarė ir pavertė mokyklos
sporto sale. 1989 m. grąžinta ir suremontuota.
1991 m. pašventinta
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