PRIENŲ RAJONAS
PRIENAI, BALBIERIŠKIS, IŠLAUŽAS, JIEZNAS,
KLEBIŠKIS, NAUJOJI ŪTA, PAKUONIS,
SKRIAUDŽIAI, STAKLIŠKĖS, STUOMENAI, ŠILAVOTAS,
UŽUGUOSTIS, VEIVERIAI, ŽARSTA
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Sudegusi Balbieriškio bažnyčia
543 psl. – Stakliškių bažnyčia
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PRIENAI
Kristaus Apsireiškimo bažnyčia, 1750 m.
1604 m. pastatyta pirmoji bažnyčia. 1674 m.
nauja bažnyčia. 1750 m. pastatyta
dabartinė.
1875 m. atnaujinta ir padidinta
Šiukštienės (ir vaikų) koplyčia-mauzoliejus
šventoriuje, 1875 m. (žemiau, kairėje)

1986 m. tragiškai žuvusio kunigo Juozapo
Zdebskio (1929-1986) atminimo lenta
Kanauninko Pelikso Martišiaus (18791955) paminklas (žemiau, viduryje)
P. Martišius buvo Prienų Žiburio gimnazijos
įkūrėjas ir direktorius, vienas iš
sodininkystės pradininkų Lietuvoje
Koplyčia (kairėje, viena iš penkių)
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BALBIERIŠKIS
13 km į pietus nuo Prienų,
prie kelio Kaunas-Alytus
Švč. Mergelės Marijos Rožinės
bažnyčia, 1888 m.
1505 m. pastatyta pirmoji bažnyčia. 1614 m.
pastatyta nauja ir atiduota evangelikams
reformatams. 1632 m. katalikai užėmė
bažnyčią. 1644 m. priteista katalikams.
1655 m. Maskvos armija sudegino.
1674 m. pastatyta nauja.
1884-88 m. pastatyta dabartinė bažnyčia.
Architektas Bronislovas Žochovskis.
2013-08-08 sudegė

Koplyčia (kaulinyčia ar mauzoliejus) ir jos kryžius
Paminklas Balbieriškio parapijos paaukojimo
Švč. Mergelei Marijai, 2000 m. (apačioje, kairėje)
Ant postamento iškaltas paaukojimo Aktas (neapsaugojo)
Rūpintojėlis Balbieriškio kapinėse (apačioje, viduryje)
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IŠLAUŽAS
13 km į šiaurę nuo Prienų, prie kelio į Kauną
Švč. Mergelės Marijos,
Krikščionių Pagalbos
bažnyčia, (1860) 1933 m.
Architektas Vladimiras Kopylovas
Pastatyta panaudojus mūrinio dvaro sienas
Koplyčia (kaulinyčia) šventoriuje (žemiau)

IŠLAUŽO KAPINĖS
Išlaužo kapinių koplytėlė
„Ecce homo“, 1930 m.
(aukščiau, kairėje)
Brundzų šeimos
koplyčia-mauzoliejus
(aukščiau, dešinėje)
Pagrindinė kapinių alėja (buv. dvaro parkas)
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JIEZNAS
21 km į rytus nuo Prienų,
3 km į šiaurę nuo kelio į Vilnių
Šv. arkangelo Mykolo ir
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, 1670 m.
1611 m. minima evangelikų reformatų
bažnyčia. 1634 m. paversta katalikų
bažnyčia. 1670 m. pastatyta dabartinė.
Fundavo Steponas Kristupas Pacas.
1768-72 m. perstatyta ir padidinta.
Fundavo Antanas ir Teresė Pacai.
Švč. Mergelės Marijos paminklas
Jiezno bažnyčios interjero fragmentai

548

JIEZNO SENOSIOS KAPINĖS
Senųjų kapinių koplyčia ir senas kryžius
Senųjų kapinių vartai-varpinė

KLEBIŠKIS
9 km į vakarus nuo Prienų,
prie kelio į Skriaudžius
Kaimo koplyčia, 1992 m.
Pastatė kaimo gyventojai jų kraštiečio
Kaminsko įšventinimo į kunigus garbei

NAUJOJI ŪTA
14 km į pietvakarius
nuo Prienų,
prie kelio į Marijampolę
Šv. Vincento Pauliečio
bažnyčia, 1990 m.
1924 m. pastatyta
bažnyčia (perkeltas iš Birštono Šv. Panteleimono cerkvės
pastatas). 1944 m. sudegė. Po karo buvo įrengta laikina bažnyčia.
1963 m. Sovietų valdžia uždarė ir įrengė kultūros namus. 1990 m.
grąžinta ir atstatyta. Architektas Kęstutis Lupeikis.
2012 m. rekonstruota. 2004 m. vaizdas iki rekonstravimo (kairėje)
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PAKUONIS
14 km į šiaurės rytus
nuo Prienų,
7 km į šiaurės rytus
nuo kelio į Kauną
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo
į dangų bažnyčia, 1883 m.
Apie 1792 m. pastatyta bažnyčia.
1883 m. pastatyta dabartinė.
Per Pirmą karą buvo
susprogdintas bokštas.
Per Antrą karą apgadinta.
1944 ir 1975 m.
suremontuota
SKRIAUDŽIAI
24 km į šiaurės vakarus nuo Prienų,
prie senojo Marijampolė-Kaunas kelio
Šv. Lauryno bažnyčia, 1834 m.
1759 m. Pilviškių seniūnas Mikalojus
Chrapovickis fundavo koplyčią. 1788 m. tapo
bažnyčia. 1802 m. pastatyta nauja bažnyčia.
1812 m. sudegė. 1829-34 m. pastatyta
dabartinė. 1895-96 m. perstatyta ir padidinta
Bažnyčios varpinė, 1802 m. (?)

Šv. Jurgio koplytstulpis,
1974 m. (dešinėje)
Kryžius šventoriuje
vienas iš trijų:
Misijoms atminti, 1930 m.,
Senajam kryžiui atminti, 1871 m.,
ir Tikroji meilė
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STAKLIŠKĖS
28 km į rytus nuo Prienų, prie kelio į Vilnių
Švč. Trejybės bažnyčia, 1776 m.
Iki 1586 m. pastatyta pirmoji bažnyčia.
1655 m. Maskvos armija sudegino.
1663-74 m. pastatyta nauja.
1770-76 m. pastatyta dabartinė.
Fundavo Stakliškių seniūnas Juozapas
Teodoras Bufalas-Dereškevičius
Rūpintojėlis ir Šv. Kazimiero paminklas
Koplyčia (kaulinyčia) šventoriuje
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STAKLIŠKĖS
Nepriklausomybės
dešimtmečio paminklas
1928 m.
(kairėje, netoli bažnyčios)

STUOMENAI
Į vakarus nuo Prienų, apie 6 km į šiaurę nuo Igliaukos, apie 7 km į pietus nuo Plutiškės
Koplyčia 1812, 1831, 1863, 1944-45 m. karų ir sukilimų aukoms atminti, XIX a. pabaiga
Sovietų valdžia buvo nugriovusi. 1988-89 m. atstatyta (aukščiau, dešinėje)
ŠILAVOTAS
12 km į šiaurės vakarus nuo Prienų,
prie kelio į Skriaudžius
Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia, 1902 m.
1806 m. pastatyta koplyčia.
1895 m. tapo bažnyčia. 1898-1902 m.
pastatyta dabartinė bažnyčia

Kryžius bažnyčios šimtmečiui
atminti šventoriuje,
2002 m.

552

UŽUGUOSTIS
35 km į rytus nuo Prienų,
6 km į šiaurės rytus nuo Stakliškių
Šv. apaštalų Petro ir Povilo
bažnyčia, 1902 m.
Iki 1495 m. pastatyta pirmoji bažnyčia.
XVI a. atiteko evangelikams reformatams.
1649 m. pastatyta kita bažnyčia.
1747 m. pastatyta nauja, kurią fundavo
Liudvikas Pacas. 1898 m. sudegė.
1899-1902 m. pastatyta dabartinė
Statybą prižiūrėjo inž. Bronislovas Malevskis
Kryžius šventoriuje

VEIVERIAI
26 km į šiaurės vakarus
nuo Prienų,
prie senojo kelio
Marijampolė-Kaunas
Šv. Liudviko bažnyčia,
1853 m.
Iki 1782 m. pastatyta koplyčia. 1818 m. jos vietoje pastatyta bažnyčia.
1853 m. pastatyta dabartinė bažnyčia. Abi fundavo Fredos dvarininkas
Juozapas Godlevskis (Garliavos įkūrėjas). Per Pirmą karą smarkiai nukentėjo.
1934-35 m. atnaujinta ir padidinta
Architektas Antanas Bistrickas
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VEIVERIAI
„Skausmo kalnelis“
Veiveriuose, 1988-2011 m.
Fundatoriai
Dalytė ir Tilius Raslavičiai
Lietuvos partizanų
(Birutės rinktinės štabo)
kapavietė ir koplyčia

ŽARSTA
15 km į vakarus nuo Prienų,
6 km į pietvakarius
nuo kelio į Skriaudžius
(nuo Klebiškio)
Koplyčia, XIX a.(?)
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