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Koronaviruso atvejai pasaulyje (worldometer duomenys)
Užsikrėtę

472 763

Sergantys lengva forma

321 900

Sergantys sunkia forma

14 808

Pasveikę

136 055

Mirę

21 306

Koronaviruso atvejai pasaulyje (PSO duomenys, Daily report)
Užsikrėtę Vakarų Ramiojo vandenyno regione

97 766

Mirę Vakarų Ramiojo vandenyno regione

3 518

Užsikrėtę Europoje

220 516

Mirę Europoje

11 986

Užsikrėtę Pietų - Rytų Azijos regione

2 344

Mirę Pietų - Rytų Azijos regione

72

Užsikrėtę Rytų Viduržemio regione

29 631

Mirę Rytų Viduržemio regione

2 008

Užsikrėtę Amerikos regione

60 834

Mirę Amerikos regione

813

Užsikrėtę Afrikos regione

1 664

Mirę Afrikos regione

29

TOP 5 koronavirusu pažeistų valstybių (worldometer)
Užsikrėtusių Kinijoje iš viso

81 285

Mirusių Kinijoje

3 287 (+6)

Užsikrėtusių Italijoje iš viso

74 386

Mirusių Italijoje

7 503 (+~700)

Užsikrėtusių Ispanijoje iš viso

49 515

Mirusių Ispanijoje

3647 (+~650)

Užsikrėtusių Irane iš viso

27 017

Mirusių Irane

2 077

Užsikrėtusių Prancūzijoje iš viso

25 233

Mirusių Prancūzijoje

1 331 (+231)

Koronaviruso atvejai Lietuvoje
(LR SAM duomenys, skliausteliuose - duomenys per paskutinę parą)
Užsikrėtę

290 (35)

Sergantys

285

Pasveikę

1 (0)

Mirę

4 (0)

Ištirtų dėl koronaviruso

4320 (849)

Naujienos COVID-19
Karantinas Lietuvoje pratęstas iki balandžio 13-osios
Vilnius, kovo 25 d. (BNS). Dėl koronaviruso plitimo visuotinis karantinas Lietuvoje pratęstas iki balandžio 13 dienos imtinai, trečiadienį nusprendė Vyriausybė.
Per karantiną apribotas išvykimas iš šalies ir atvykimas į ją,
draudžiami žmonių susibūrimai, uždarytos kavinės, daugelis parduotuvių, neteikiamos įvairios paslaugos.
Taip pat neveikia šalies švietimo, ugdymo įstaigos, gyventojams
rekomenduojama dirbti iš namų.
Iš Kinijos atskrenda 300 tūkst. reagentų koronavirusui tirti
Vilnius, kovo 26 d. (BNS). Iš Kinijos ketvirtadienio vakarą turėtų
atskristi lėktuvas, atgabenantis daugiau nei 300 tūkst. reagentų koronaviruso tyrimams, pranešė premjeras Saulius Skvernelis.
„Daugiau nei 300 tūkstančių. Tiek testų ir reagentų yra lėktuve,
kuris ką tik pakilo iš Changsha Huanghua oro uosto Kinijoje ir
skrenda į Lietuvą. Vilniuje turi nusileisti šį vakarą“, – feisbuke
parašė premjeras.
Pasakėlės iš rūsio: Vašingtono katedra atkasė 5 tūkst. respiratorių
Vašingtonas, kovo 26 d. (AFP-BNS). Kilus koronaviruso pandemijai ir ėmus trūkti respiratorių, Vašingtono Nacionalinė katedra iš
savo kriptos giliai po žeme ištraukė seniai pamirštą lobį.
Didžiulės neogotikinės katedros pareigūnai trečiadienį pranešė,
kad kriptoje giliai po devyniomis koplyčiomis buvo pamiršta ir palikta
5 tūkst. prieš daugiau kaip dešimtmetį nupirktų kaukių.
JAV sveikatos apsaugos pareigūnams skambinant pavojaus
varpais dėl apsaugos priemonių trūkumo, keli katedros darbuotojai
pastebėjo tas kunigams atidėtas atsargas.
„Šios kaukės buvo nupirktos daugiau kaip prieš dešimtmetį, po
ankstesnio išgąsčio dėl sveikatos, – sakoma katedros pareiškime. –
Jos buvo skirtos tam, kad dvasininkai galėtų teikti ganytojišką prie-

žiūrą nerizikuodami savo sveikata.“
Įsitikinus, kad kaukes vis dar saugu naudoti, 13 dėžių su 3
tūkst. kaukių dovanojamos Džordžtauno universiteto ligoninei, o dar
devynios dėžės su 2 tūkst. kaukių keliauja į Nacionalinę vaikų
ligoninę. Abi šios ligoninės yra Vašingtone.
Nedaug kaukių dėl visa pikta bus palikta katedros dvasininkams, priduriama pareiškime.
Izraelyje stiprinant kovą su virusu uždaryta Kristaus Kapo
bažnyčia Jeruzalėje
Jeruzalė, kovo 26 d. (AFP-BNS). Jeruzalės Kristaus Kapo
bažnyčia, kurioje, kaip tiki krikščionys, po nukryžiavimo buvo palaidotas Jėzus Kristus, trečiadienį buvo uždaryta, Izraeliui sugriežtinus
judėjimo suvaržymus, o palestiniečiams pranešus apie pirmą mirties nuo koronaviruso atvejį.
Bažnyčia visuomenei uždaryta artėjant Velykoms, kurios šiemet
bus švenčiamos antrąjį balandžio savaitgalį. Prieš kelias dienas musulmonų pareigūnai uždarė netoliese esantį Al Aksos mečetės kompleksą, kuris yra trečia pagal svarbą islamo vieta.
Policija trečiadienį sulaukė daugiau
pranešimų dėl karantino nesilaikymo

nei

trijų

šimtų

Vilnius, kovo 26 d. (BNS). Trečiadienį šalies policija sulaukė 321
pranešimų dėl galimų karantino režimo ir saviizoliacijos pažeidimų.
Pasak Lietuvos policijos atstovo Ramūno Matonio, Sveikatos
apsaugos ministerijai panaikinus įsakymą privalomai izoliuoti iš
užsienio grįžusius asmenis savivaldybių patalpose, policijai neteko
reaguoti į iškvietimus oro ir jūrų uostuose.
Nuo antradienio nakties šalyje buvo įsigaliojęs Valstybės lygio
ekstremalios situacijos centro vadovo sveikatos apsaugos ministro
Aurelijaus Verygos įsakymas, kuriuo numatyta, kad visi iš užsienio
grįžę asmenys privalomai 14 dienų bus izoliuojami savivaldybių patalpose.
Trečiadienį vakare A. Veryga pakeitė šią tvarką – visi grįžtantieji
iš užsienio bus tikrinami dėl koronaviruso, žmonės bus paleidžiami
izoliuotis į namus.
Iš viso nuo Lietuvoje įvesto karantino pradžios policija sulaukė

beveik 3 tūkst. pranešimų dėl karantino ar saviizoliacijos pažeidimų
G-20 šalis 2020 metais ištiks recesija, prognozuoja „Moody's“
Paryžius, kovo 26 d. (AFP-BNS). Didįjį dvidešimtuką (G-20), kuris vienija devyniolika ekonomiškai stipriausių arba sparčiai
ekonomiškai besivystančių valstybių ir Europos Sąjungą (ES),
šiemet dėl COVID-19 pandemijos greičiausiai ištiks recesija, prognozuoja tarptautinė kredito reitingų agentūra „Moody's“.
Jos skaičiavimais, bendras G-20 bendrasis vidaus produktas
(BVP) šiemet smuks 0,5 procento.
Vien Jungtinių Valstijų BVP sumažės 2 proc., o euro zonos BVP
– 2,2 procento.
Tačiau Kinijos BVP šiemet gali padidėti 3,3 proc., nors ši šalis
koronaviruso protrūkį patyrė anksčiau negu visos kitos šalys.
Rusijoje – 184 nauji užsikrėtimo COVID-19 atvejai, bendras
skaičius padidėjo iki 840
Maskva, kovo 26 d. („Interfax“-BNS). Rusijoje oficialiai patvirtintų koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejų per pastarąją parą
padaugėjo 182, o bendras jų skaičius išaugo iki 840, ketvirtadienį
pranešė operatyvinis štabas, atsakingas už epidemijos stabdymą
šalyje.
Rusija
skrydžius

nuo

penktadienio

stabdo

visus

tarptautinius

Maskva, kovo 26 d. (AFP-BNS). Rusija nuo penktadienio
vidurnakčio stabdo visus tarptautinius skrydžius, sakoma vyriausybės įsake, išdėstančiame naujas priemones kovai su koronaviruso
epidemijos plitimu.
Ketvirtadienį paskelbtame įsake civilinės aviacijos tarnyboms
nurodoma sustabdyti visus reguliarius ir užsakomuosius reisus,
išskyrus specialiuosius skrydžius, kuriais evakuojami užsienyje
esantys Rusijos piliečiai.
Dėl koronaviruso pandemijos Prancūzija išveda karius iš

Irako
Paryžius, kovo 26 d. (AFP-BNS). Prancūzija išves Irako savo
karius, daugiausiai vietos pajėgų karinius instruktorius, siaučiant koronaviruso pandemijai, trečiadienį pranešė Gynybos štabo
viršininkas.
Prancūzija yra pasiuntusi į Iraką apie 200 kariškių, apmokančių
irakiečių pajėgas arba dirbančių koalicijos pajėgų būstinėje Bagdade.
JAV Senatas priėmė 2 trln. dolerių ekonomikos skatinimo ir
kovos su koronavirusu paketą
Vašingtonas, kovo 26 d. (AFP-BNS). JAV Senatas vėlai trečiadienį priėmė didžiausią per šalies istoriją ekonomikos gaivinimo paketą, kuriuo numatoma skirti 2 trln. (1,84 trln. eurų) nuo koronaviruso krizės nukentėjusiems amerikiečiams, išteklių stokojančioms ligoninėms ir paralyžiuotam verslui.
Susitarimas, sudarytas tarp respublikonų, demokratų ir Baltųjų
rūmų, numato, kad amerikiečiai, kurių metinės pajamos nesiekia 75
tūkst. JAV dolerių (68,7 tūkst. eurų), gaus 1 200 JAV dolerių (1 100
eurų) išmokas.
Taip pat numatyta sukurti 367 mlrd. JAV dolerių (336,1 mlrd. eurų) paramos smulkiajam verslui programą bei skirti 500 mlrd. JAV
dolerių (458 mlrd. eurų) įvairioms ūkio šakoms finansuoti, miestams
ir valstijoms paremti.
Be kita ko, planuojama skirti iki 50 mlrd. JAV dolerių (45,8 mlrd.
eurų) krizės smarkiai paveiktoms oro bendrovėms ir jų darbuotojams.
Pakete taip pat numatyta 100 mlrd. JAV dolerių (91,6 mlrd. eurų) finansinė parama ligoninėms ir kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms, kurioms labai stinga medicinos įrangos. Be to, bus
reikšmingai padidintos nedarbo išmokos, siekiant padėti koronaviruso susargdintiems žmonėms ar per krizę atleistiems darbuotojams.
SAM: koroanviruso testai bus
grįžtantiems, jie bus paleidžiami į namus

atliekami

visiems

Vilnius, kovo 25 d. (BNS). Sveikatos apsaugos ministras Aureli-

jus Veryga pakeitė priverstinio karantino grįžtantiems iš užsienio
tvarką – nuo šiol visi grįžtantieji iš užsienio bus tikrinami dėl koronaviruso, žmonės bus paleidžiami izoliuotis į namus.

Kitos naujienos
Baltarusijoje sulaikytas interneto portalo „Ježednevnik“ vyriausiasis redaktorius
Minskas, kovo 26 d. („Interfax“-BNS). Baltarusijoje sulaikytas interneto leidinio „Ježednevnik“ vyriausiasis redaktorius Sergejus Sacukas, pranešė Baltarusijos žurnalistų sąjungos spaudos tarnyba.
Leidinio redakcija pranešė, kad S. Sacukas įtariamas kyšio paėmimu.
Leidinys „Ježednevnik“ žinomas dėl savo žurnalistinių tyrimų.
Vienas pastarųjų tyrimų buvo susijęs su vakcinos „Eupenta“ nuo hemofilinės infekcijos viešaisiais pirkimais.
Skuodo rajone sukčius iš senjoro išviliojo daugiau nei 5
tūkst. eurų
Vilnius, kovo 26 d. (BNS). Trečiadienį Skuodo rajone į namus
atėjęs sukčius iš 1933-aisiais gimusio vyro išviliojo beveik 5,6 tūkst.
eurų.
Klaipėdos apskrities policijos duomenimis, į senolio namus Lenkimų miestelyje apie 14 valandą atėjo nepažįstamas asmuo, kuris
prisistatė esantis policijos pareigūnas.
Pasakęs, kad turi patikrinti namuose laikomus neva padirbtus
pinigus, policijos pareigūnu apsimetęs vyras juos pasisavino.
Utenoje neblaivus vyras sumušė savo nepilnametę podukrą
Vilnius, kovo 26 d. (BNS). Trečiadienį Utenoje neblaivus vyras
sumušė savo 2007-aisiais gimusią podukrą.
1980-aisiais gimęs vyras mergaitę sumušė namuose Smėlio
gatvėje. Vyras, kuriam nustatytas 1,92 promilės girtumas, sulaikytas
ir uždarytas į areštinę.

Bagdado „žaliojoje zonoje“ nukrito dvi raketos
Bagdadas, kovo 26 d. (AFP-BNS). Irako sostinėje Bagdade dvi
raketos ketvirtadienį paryčiais nukrito griežtai saugomoje „žaliojoje
zonoje“, kurioje įsikūrusios vyriausybės įstaigos ir užsienio ambasados, pranešė kariškiai.
Vienas šaltinis Irako saugumo tarnybose naujienų agentūrai
AFP sakė, kad šis smūgis veikiausiai buvo nutaikytas į didelį JAV
ambasados kompleksą, bet raketos nukrito keliais šimtais metrų
šiauriau.
Tai buvo jau 26-oji tokio pobūdžio ataka prieš karinius ir diplomatinius kompleksus Irake nuo spalio pabaigos.
Per parą Lietuvoje kilo 38 žolės gaisrai
Vilnius, kovo 26 d. (BNS). Trečiadienį Lietuvoje kilo 38 žolės
gaisrai, išdegė 31,9 hektarų, skelbia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Iš 38 kilusių gaisrų 30 kilo pievose, jose
išdegė beveik 25 hektarai.
Labiausiai nuo gaisrų nukentėjo Vilniaus apskritis – užfiksuoti
20 gaisrų, išdegė 16 ha pievų. Penkiuose gaisruose Kauno apskrityje išdegė 5,5 ha pievų. Utenos apskrityje keturiuose gaisre išdegė
daugiau nei 5 hektarai pievos, o Panevėžio apskrityje keturi gaisrai
suniokojo 0,5 hektaro pievos.
Naujosios Zelandijos mečetėse 51 žmogų nušovęs australas pripažino kaltę
Velingtonas, kovo 26 d. (AFP-BNS). Australas, kaltinamas praėjusiais metais dviejose Naujosios Zelandijos Kraistčerčo miesto
mečetėse nušovęs 51 musulmonų maldininką, ketvirtadienį netikėtai padarė kaltės pripažinimo pareiškimą dėl visų jam pateiktų kaltinimų. Baltųjų viršenybės šalininku pasiskelbęs 29 metų Brentonas
Tarrantas (Brentonas Tarantas) anksčiau neigė savo kaltę dėl 51
žmogaus nužudymo, pasikėsinimo nužudyti 40 žmonių ir teroro akto
įvykdymo.

Skelbimai

Nekilnojamasis turtas
Parduoda
Žemės sklypus
3,5 ha žemės ūkio paskirties sklypą
Šilavoto sen., Prienų r. Tel. 8 608 80979.
Perka
Brangiai mišką (gali turėti bendrasavininkų,
būti neatidalintas, su skolomis, areštuotas).
Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 644 55355.
Išsinuomoja
Šeima (2 suaugę ir 2 vaikai) ieško
išsinuomoti 3 k. bt. ilgalaikei nuomai Prienuose arba Birštone. Tel. 8 647 45934.
Ieškome 100–300 kv. m patalpų, nuomai arba pirkimui. Tel. 8 600 85875.
Automobiliai, dalys
Parduoda
„Audi A6“ (1999 m., 2,4 l, TDI, šonas
daužtas, važiuojanti). Tel. 8 675 13931.
„VW Golf II“ (1989 m., 1,6 l, B, TA iki 2020
m. 09 mėn., šviesiai žalios spalvos, 200
Eur). Tel. 8 650 73095.
Perka
Naujai įsikūrusi įmonė superka visų markių
automobilius. Tinka ir nevažiuojantys. Tel. 8
604 38726.
Brangiai perkame automobilius, mokame
nuo 50 Eur iki 5000 Eur. Tel. 8 627 32407.
Žemės ūkis
Parduoda
Kiaulienos
skerdieną
puselėmis.
Lietuviškos kaina – 2,99 Eur/kg, lenkiškos –
2,70 Eur/kg. Parduodame sprandinę,
nugarinę, šoninę, kumpį. Tel. 8 607 12690.
2 kiaules pjovimui, avis pjovimui ir auginimui. Naminius lašinius. Reikalinga moteris
kiaulės mėsai sutvarkyti. Tel.: (8 319)
41484 (vakare nuo 19 val.), 8 671 42853.
6 m. veršingą karvę (veršiuosis gegužės
pradžioje). Tel. 8 679 20677.
Šieną ritiniais arba „kitkomis“. Maistines ir
sėklines bulves, grikius, grūdus sėjimui ir
pašarams. Tel. 8 650 10595.

Įvairios veislės vaismedžių, uogakrūmių,
riešutmedžių sodinukus. Galimas pristatymas. Tel. 8 611 64024.
Amonio salietrą, azofoską, sulfatą. Pristatome. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 605 49513.
Amonio salietrą didmaišiais po 500 kg. Tel.
8 689 62945.
Parduodami šiltnamiai, priedai. Laistymo
sistemos. Polikarbonatas, stogeliai. Montavimo paslaugos. Gamintojo kainomis. Tel.:
8 659 08776, 8 604 98184.
Perka
Brangiai perka įvairius veršelius nuo 2 sav.
iki 8 sav. amžiaus. Sveria el. svarstyklėmis.
Atsiskaito vietoje, iš karto. Tel. 8 612
34503.
Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS AGROFIRMOS supirkėja Olga
Smailienė. Tel. 8 612 02125.
Brangiai visoje Lietuvoje superkame: karves, bulius, telyčias. Vežame į užsienį. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 615 28106.
Įvairios prekės
Parduoda
Uosio, skroblo, juodalksnio, beržo malkas,
supjautas kaladėmis, sukapotas ir 2-3 m ilgio. Pristatymas nemokamas. Vežame
miškovežiu malkas, statybinę medieną pagal
klientų
pageidaujamą
ilgį
ir
išmatavimus. Išrašau sąskaitą. Pristatymas
nemokamas. Tel.: 8 614 98516, 8 639
48191.
MALKOS. Nuolat prekiaujame lapuočių
malkomis. Skaldytos, kaladėmis arba rąsteliais. Malkos tvarkingai sukrautos. Skubus
nemokamas pristatymas. Tel. 8 672 51171.
Miško savininkas – lapuočių ir spygliuočių
malkas. Pristato. Perka mišką. Atsiskaito iš
karto. Tel. 8 690 66155.
Pigiai lapuočių ir kietmedžio malkas (skaldytas, kaladėmis, rąsteliais). Prienuose
atvežimas nemokamas. Tel. 8 682 31133.
Beržines, alksnines malkas. Atveža. Tel. 8
625 97091.

Nauja kiliminė danga: ruda trumpo plauko
(18 kv. m, 90 Eur), šviesiai ruda ilgesnio
plauko (13 kv. m, 60 Eur) ir naudota įmontuojama elektrinė orkaitė „Homark“ (50
Eur). Tel. 8 615 91464.
Paslaugos
Šuniukų kirpimas. Mažų ir didelių veislių
šunų kosmetinis ir pilnas kirpimas, higiena
(maudymas, džiovinimas, ausyčių valymas,
nagų kirpimas), sąvėlų iššukavimas, trimingavimas. Tel. 8 641 94078.
Paskolos!!! Turimų paskolų ir kitų skolų refinansavimas. Suteikiame paskolas ir refinansuojame turimas bei kt. skolas (antstoliai, Sergel, Gelvora,
Bitė ir kt.) sumoje nuo 100 iki 10 000 eurų, laikotarpiui nuo 2 iki 48 mėn. Palūkanos konkurencingai mažiausios rinkoje. Konsultuojame pensijų
kaupimo II - III pakopoje klausimais. Tarpininkas
Ričiardas (ind. veiklos pažym. Nr. 621263). Tel. 8
601 50935.

SKLYPŲ KADASTRINIAI MATAVIMAI · statinių kadastriniai matavimai–inventorizacija,
· geodeziniai ir topografiniai matavimai, ·
pastato ašių žymėjimas, · žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai. UAB
„GEONETAS“ Adresas: Vytauto g. 11 A
(priešais Autobusų stotį, laiptais į rūsį),
Prienai. Tel.: 8 683 98043, 8 614 38124.
Kaminų įdėklai, gaminimas, montavimas,
kaminų valymas. Tel. 8 645 87304 (Vytautas).
Liejame pamatus, betonuojame. Montuojame gipso kartoną, glaistome, dažome, kalame dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos,
elektros instaliacijos ir griovimo darbus. Klojame trinkeles. Lankstome skardas. Tel. 8
600 96399.
Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą,
dengiame stogus, lankstome skardas, skardiname, šiltiname ir dažome namų fasadus.
Statome karkasinius namus. Kasame pamatus, mūrijame, tinkuojame, betonuojame,
montuojame tvoras, atliekame langų apdailą, montuojame langus ir duris. Tel. 8 620
85350.
Visi santechnikos darbai: šildymo, vandentiekio,
kanalizacijos.
Komplektuojame
medžiagas su nuolaidomis. Tel. 8 640
39204.

Santechnikos darbai: vamzdžių keitimas,
metalinių vamzdžių sriegimas, klozetų tvarkymas ir keitimas, nerūdijančių kriauklių
skylių gręžimas. Profesionalia įranga
atkemšu kanalizacijas. Katilų prijungimas ir
kiti santechnikos darbai. Atvykstu ir savaitgaliais bei į rajonus. Tel.: 8 684 55308 arba
8 619 54866.
Kokybiškai taisau automatines SKALBIMO
MAŠINAS, atvykstu į namus, suteikiu garantiją. Tel. 8 615 73404.
Remontuojame skalbykles, džiovykles, el.
virykles ir kt. Suteikiame garantiją, taikome
nuolaidas! Atvykstame į namus, dirbame ir
savaitgaliais. Tel. 8 645 04370.
Remontuoja šaldytuvus ir šaldiklius. Vytauto g. 7, Prienuose. Suteikia garantiją. 8 622
02208.
Remontuoju skalbykles, elektrines virykles,
orkaites, džiovykles, indaploves. Atvykstu į
namus. Suteikiu garantiją. Tel. 8 647
55929.
Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas ir kitus
birius krovinius. Tel. 8 690 66155.
PJAUNAME AVARINIUS MEDŽIUS prie pat
namų, elektros laidų, kapinėse. Tel. 8 682
08754, girmantas.s@gmail.com
Darbo skelbimai
Reikalinga
Įmonei reikalingi pagalbiniai darbininkai ir
vairuotojas (darbas vietoje). Tel. 8 698
46063.
Ieško darbo
Vairuojanti moteris gali prižiūrėti garbaus
amžiaus ligonį (-ę), kartu tvarkyti ir prižiūrėti
namus, pakurti krosnį. Tel. 8 673 07132.
Nori susipažinti
53 m. vyras, be žalingų įpročių, susipažintų
su moterimi nuo 40 iki 54 m. rimtai draugystei. Tel. 8 675 13931.
64 m. vyras, be žalingų įpročių, padėtų gyvenimui moteriai iki 70 metų. Tel. 8 601
06057.

Liturginio kalendoriaus skaitiniai
IV GAVĖNIOS SAVAITĖ (KV)
KTVIRTADIENIS
Pirmasis skaitinys (Iš 32, 7–14)
Prabilęs Viešpats Mozei pasakė: „Eik,
nusileisk nuo kalno, nes tavo tauta, kurią
išsivedei iš Egipto, į pražūtį rieda! Jie greitai
nukrypo nuo kelio, kurį buvau jiems
nurodęs. Jie nusiliedino aukso veršį ir
žemėn prieš jį puldinėja. Aukoja jam
skerdžiamas atnašas ir sako 'Tai tavo dievai, Izraeli, išvedė tave iš Egipto'.
Ir dar Viešpats Mozei kalbėjo: „Šią tautą aš permačiau kiaurai: jinai tauta kietasprandė. Dabar palik mane vieną, kad mano
rūstybė ant jų užsidegtų ir juos išnaikintų.
Tave betgi noriu didinga tauta padaryti!“
Tada pamėgino Mozė nuramdyti savąjį
Dievą ir sakė: „Kodėl tau, Viešpatie kilo rūstybė ant savo tautos? Juk su didžia galybe
ir tvirta ranka ją išvedei iš Egipto! Nejaugi
egiptiečiai galėtų sakyti: 'Jis išvedė juos piktu kėslu: kad kalnuose pražudytų ir leistų
nuo žemės paviršiaus išnykti! Nutildyk
rūstybę ir susilaikyk nuo blogybės, kurią savo tautai norėjai daryti!
Prisimink savo tarnus – Abraomą, Izaoką ir Jokūbą, – kuriems tu, prisiekdamas
savo vardu, pažadėjai: 'Aš jūsų palikuonius
padarysiu skaitlingus kaip žvaigždės
danguje' ir: 'Tą visą kraštą, apie kurį esu
kalbėjęs, aš atiduosiu jūsų palikuonims
amžinon nuosavybėn'“.
Ir Viešpats atsisakė blogybės, kurią savo tautai buvo grasinęs.
Atliepiamoji psalmė (Ps 105, 19–23)
P. – Atsiminki mus, Viešpatie, mylėdamas tautą.
Horebe veršį jie pasidirbo,
garbino stabą auksinį.
Ir, užuot šlovinę Dievą,
lenkėsi galvijui žolėdžiam. – P.
Gelbėtoją Dievą užmiršo,
kuris Egipte didžius daiktus jiems darė,
Chamo šaly tiek stebuklų,
tiek šiurpulingų daiktų ties Raudonąja jūra. – P.

Dievas juos būtų jau sunaikinęs,
jeigu ne Mozė, jojo rinktinis.
Jis juos užstojo prieš Dievą,
kad jo rūstybė jų nenusiaubtų. – P.
Posmelis prieš evangeliją (Jn 3, 16)
Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį Sūnų. Kiekvienas, kuris jį tiki,
turi amžinąjį gyvenimą.
Evangelija (Jn 5, 31–47)
Jėzus žydams atsakė:
„Jei tik aš pats apie save liudyčiau, mano liudijimas nebūtų tikras. Bet apie mane
liudija kitas, ir aš žinau, jo liudijimą apie mane esant tikrą.
Jūs buvote nusiuntę pasiuntinius pas
Joną, ir jis paliudijo tiesą. Aš nesigriebiu
žmogaus liudijimo, bet šitai kalbu tam, kad
jūs būtumėte išgelbėti. Jonas buvo degantis
ir spindintis žiburys, tačiau jūs panorėjote
tik valandėlę jo šviesa pasidžiaugti.
Aš turiu aukštesnį liudijimą, negu Jono:
tie darbai, kuriuos man skyrė nuveikti Tėvas, – patys darbai, kuriuos aš darau, – liudija apie mane, kad mane yra siuntęs Tėvas. Taip! Mane pasiuntęs Tėvas paliudijo
apie mane. Bet jūs niekad nesate girdėję jo
balso, nei regėję jo veido, ir jo žodis jumyse
nesilaiko, nes jūs netikite tuo, kurį jis yra
siuntęs.
Jūs tyrinėjate raštus, nes manote juose
rasią amžinąjį gyvenimą. Tie Raštai tikrai
liudija už mane, bet jūs nenorite ateiti pas
mane, kad turėtumėte gyvenimą.
Garbės iš žmonių aš nepriimu. Aš matau, kad jūs neturite savyje Dievo meilės.
Aš atėjau savo Tėvo vardu, o jūs manęs
nepriimate. Jei kitas ateitų savuoju vardu,
tą jūs priimtumėte. Kaipgi jūs galite įtikėti,
jeigu vienas iš kito priimate garbę, o tos
garbės, kuri iš vieno Dievo ateina, jūs
neieškote.
Nemanykite, kad aš jus kaltinsiu Tėvui!
Jūsų kaltintojas yra Mozė, į kurį esate savo
viltis sudėję. Jeigu jūs tikėtumėte Moze, tai
tikėtumėte ir manimi, nes jis rašė apie mane. Kadangi jūs netikite jo Raštais, kaipgi
patikėsite mano žodžiais?!“

