
Laikraščio „Naujasis Gėlupis“
naujienlaiškis

SKIRTAS KORONAVIRUSO PANDEMIJOS LAIKUI
2020 kovo 29 d.(sekmadienis). Leidžiamas nuo 2020 kovo 21 d.

Kovo 29 d.
Koronaviruso COVID-19 diena pasaulyje

(pirmasis atvejis - lapkričio 17 d., Kinija) 133

Pandemijos diena pagal PSO 19

Karantino diena Lietuvoje 14
Koronaviruso COVID-19 diena Lietuvoje

(pirmasis atvejis - vasario 28 d., Šiauliai) 31
Lietuvos įstojimo į NATO diena
Laikas persukamas vieną valandą į priekį
Saulė teka 06:00, leidžiasi 18:49, dienos ilgumas 12.49, jaunatis (5 mėnulio diena)
Vardadieniai: Narcizas, Almantė, Bertoldas, Manvydas
Tinkamas laikas sėti: špinatus, salotas, lapinius burokėlius, salierus.
Sode, darže: netinkamas laikas laistyti.

Koronaviruso atvejai pasaulyje (worldometer duomenys)

Užsikrėtę 672 086

Sergantys lengva forma 471 648

Sergantys sunkia forma 25 377

Pasveikę 143 870

Mirę 31 191

Koronaviruso atvejai pasaulyje (PSO duomenys, Daily report)

Užsikrėtę Vakarų Ramiojo vandenyno regione 101 462

Mirę Vakarų Ramiojo vandenyno regione 3 592

Užsikrėtę Europoje 324 343

Mirę Europoje 18 740



Užsikrėtę Pietų - Rytų Azijos regione 3 085

Mirę Pietų - Rytų Azijos regione 114

Užsikrėtę Rytų Viduržemio regione 38 931

Mirę Rytų Viduržemio regione 2 508

Užsikrėtę Amerikos regione 100 314

Mirę Amerikos regione 1 485

Užsikrėtę Afrikos regione 2 831

Mirę Afrikos regione 48

TOP 6 koronavirusu pažeistų valstybių (worldometer)

Užsikrėtusių Italijoje iš viso 92 472

Mirusių Italijoje 10 023 (+~900)

Užsikrėtusių Ispanijoje iš viso 73 235

Mirusių Ispanijoje 5 982

Užsikrėtusių Kinijoje iš viso 81 439

Mirusių Kinijoje 3300

Užsikrėtusių Irane iš viso 38 309

Mirusių Irane 2 640

Užsikrėtusių Prancūzijoje iš viso 37 575

Mirusių Prancūzijoje 2 314

Užsikrėtusių JAV iš viso 123 781

Mirusių JAV 2 229

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

Užsikrėtę 437 (55)

Sergantys 376

Pasveikę 1 (0)



Mirę 7 (2)

Ištirtų dėl koronaviruso 8424 (1524)

Naujienos COVID-19

Kaune leisis antrasis lėktuvas su apsaugos priemonėmis
medikams

Kaunas, kovo 29 d. (BNS). Sekmadienį Kauno oro uoste leisis
antrasis lėktuvas, gabenantis medikams skirtas apsaugos priemo-
nes.

Susisiekimo ministro patarėja Aldona Violeta Grinienė BNS in-
formavo, kad sekmadienį atgabenama likusi šeštadienį atvykusios
siuntos dalis: iš daugiau kaip 33,3 tūkst. apsauginių akinių
šeštadienį atgabenta 28 tūkst. vienetų, sekmadienį atskris dar be-
veik 5,3 tūkstančio.

Iš 200 tūkst. respiratorių šeštadienį pristatyti 163 tūkst., sekma-
dienį – 37 tūkstančiai.

Taip pat sekmadienį atskraidinta didžioji dalis apsauginių
pirštinių: iš 3 mln. porų šeštadienį atvyko 303 tūkst., o sekmadienį –
beveik 2,7 mln. vienetų.

Koronavirusas nustatytas „Fazer Lietuva“ kepyklos dar-
buotojui

Vilnius, kovo 29 d. (BNS). Koronavirusas šeštadienį nustatytas
„Fazer Lietuva“ kepyklos Kaune darbuotojui, sekmadienį pranešė
bendrovė.

Jos teigimu, koronavirusu užsikrėtęs žmogus kontaktavo su 19
kolegų – jis dirbo tik viename iš gamybos cechų.

Pasak įmonės, po visų patalpų ir įrenginių paviršių dezinfekcijos
sekmadienį darbą pradeda kita darbuotojų pamaina, tad duonos tie-
kimas vartotojams nesutriks.

Klaipėdos ligoninėje koronavirusas nustatytas dar keliems
ligoniams



Vilnius, kovo 29 d. (BNS). Klaipėdos universitetinėje ligoninėje
koronavirusas nustatytas Neurochirurgijos skyriuje gydytiems paci-
entams.

„Yra keli atvejai, dar kai kuriuos tiksliname. Keli pacientai yra
nustatyti, kur dirbo gydytojas neurochirurgas“, – BNS sekmadienio
rytą sakė ligoninės vyriausiasis gydytojas Vinsas Janušonis.

Tikslaus skaičiaus jis sakė kol kas negalintis pasakyti, nes kai
kuriems pacientams atliekami pakartotiniai tyrimai.

Ligoninės neurochirurgui koronavirusas nustatytas jau
anksčiau. Manoma, kad jis galėjo užsikrėsti nuo paciento.

ES siūlys naują ekonomikos skatinimo po koronaviruso
pandemijos paketą

Briuselis, kovo 29 d. (AFP-BNS). Europos Komisija pasiūlys
naują ekonomikos skatinimo paketą, kad padėtų Europos Sąjungai
atsigauti nuo koronaviruso pandemijos padarinių, šeštadienį nurodė
šios institucijos pirmininkė Ursula von der Leyen (Urzula fon der La-
jen).

Praeitą mėnesį ES lyderiai nesugebėjo susitarti dėl tolesnio
Bendrijos finansavimo laikotarpio 2021–2027 metams biudžeto pla-
no. Jie taip pat neįstengė susitarti, kiek lėšų turėtų gauti kiekvienas
sektorius.

Nors vėliau derybos buvo tęsiamos, visoje Bendrijoje staigiai
išplito naujojo koronaviruso pandemija, nusinešusi tūkstančius
žmonių gyvybių, ypač Italijoje ir Ispanijoje.

Tai iš pagrindų pakeitė daugelio politinių lyderių požiūrį, o visai
ES dabar gresia iki šių metų pabaigos pereiti į recesiją.

Tačiau 27 bloko šalių lyderiai per ketvirtadienį įvykusį pasitarimą
vaizdo konferencijos formatu neįstengė susitarti dėl geriausio atsa-
ko į epidemijos žalą ekonomikai.

Šeštadienį gauti 332 pranešimai dėl karantino pažeidimo

Vilnius, kovo 29 d. (BNS). Šeštadienį policija gavo 332
pranešimus apie karantino pažeidimus, BNS pranešė Policijos de-
partamentas.

Penktadienį tokių pranešimų buvo daugiau – 359.



Nyderlandai atšaukė iš Kinijos įvežtų nekokybiškų apsaugi-
nių kaukių siuntą

Haga, kovo 29 d. (AFP-BNS). Nyderlandų pareigūnai atšaukė
dešimtis tūkstančių apsauginių kaukių, importuotų iš Kinijos išdalytų
ligoninėms, kovojančioms su koronaviruso protrūkio, nes šios prie-
monės neatitinka kokybės standartų, šeštadienį pranešė Sveikatos
apsaugos ministerija.

Kaukės buvo gautos iš vieno gamintojo Kinijoje kovo 21 dieną,
sakoma naujienų agentūros AFP gautame ministerijos pranešime.

Pirmieji požymiai, kad kaukės neatitinka standartų, buvo paste-
bėti jas apžiūrėjus.

Infektologė: vienkartinai kostiumai buvo saugojami žiūrint
tris–keturis žingsnius į priekį

Vilnius, kovo 28 d. (BNS). Vienkartiniai medikų kostiumai buvo
saugojami žiūrint tris–keturis žingsnius į priekį, sako Kauno kliniki-
nės ligoninės infektologė Auksė Mickienė.

„Mes buvome paprašyti kaupti į atskiras talpas tiek akinius, tiek
respiratorius, nes esamoje situacijoje ieškoma būdų, kaip vienkarti-
nes priemones dezinfekuoti, taip kad tas sandėliavimas tų visiškai
švarių kostiumų buvo žiūrint tris ar keturis, kelis žingsnius į priekį,
kad juos būtų galima apdoroti ir dar kartą panaudoti“, – šeštadienį
žurnalistas sakė A. Mickienė.

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga penktadienio va-
karą nušalino Kauno klinikinės ligoninės vadovą Albiną Naudžiūną,
socialiniame tinkle paskelbus nuotraukas su maišeliais, kuriuose su-
pakuoti panaudoti vienkartiniai ligoninės medikų kostiumai.

Mažeikiuose nustatyti trys susiję koronaviruso atvejai

Vilnius, kovo 28 d. (BNS). Mažeikių rajone nustatyti trys tarpu-
savyje susiję koronaviruso atvejai, šeštadienį pranešė savivaldybės
meras.

„Šiandien mes turime tris atvejus ir visi trys atvejai – susiję. Pa-
sirodo, grįžo į Anglijos pilietis, suorganizavo pobūvį ir trys pobūvio
dalyviai šiandien yra infekuoti“, – tiesioginės transliacijos iš savival-



dybės metu sakė rajono meras Vidmantas Macevičius.
Pasak jo, vienas užsikrėtęs asmuo atsidūrė ligoninėje, jo šeimai

taip pat atlikti tyrimai, jie saviizoliavosi.
Kiti du užsikrėtusieji yra sutuoktiniai, jie laikosi saviizoliacijos.

Pasaulis paniro į nuosmukį, Europoje sparčiai daugėja ko-
ronaviruso aukų

Roma, kovo 28 d. (AFP-BNS). Europą šeštadienį sukrėtė
didžiulis koronaviruso aukų pagausėjimas, ekspertams perspėjant,
kad iki desperatiškai laukiamo pandemijos piko lieka dar ne viena
diena ar savaitė.

Italija ir Ispanija paskelbė naujus rekordinius aukų skaičius,
Tarptautiniam valiutos fondui (TVF) patvirtinus, kad pasaulio ekono-
mika paniro į istorinį nuosmukį, o JAV pasinaudojus karo laikų
viešųjų pirkimų įgaliojimais.

Visame pasaulyje oficialiai jau užregistruota daugiau kaip 600
tūkst. užsikrėtimo naujuoju koronavirusu atvejų, rodo naujienų
agentūros AFP kaupiami duomenys.

Manoma, kad tikrasis užsikrėtimo atvejų skaičius yra didesnis,
nes daug šalių testus atlieka tik sunkiais susirgimo atvejais arba
tiems pacientams, kuriems reikalinga hospitalizacija.

Kitos naujienos

Vakarų Lietuvoje ir Šiaulių apskrityje – šlapdriba, įspėja ke-
lininkai

Vilnius, kovo 29 d. (BNS). Sekmadienį vakarų, šiaurės vakarų
Lietuvoje bei Šiaulių apskrityje eismo sąlygas sunkina šlapdriba.

Anot Eismo informacijos centro pranešimo, valstybinės
reikšmės kelių dangos dėl šlapdribos ir silpno snygio daugiausia
drėgnos arba šlapios.

Likusioje šalies dalyje keliai sausi, kritulių nėra.

Panevėžietis nuosavo namo kieme iškasė karo laikų miną

Vilnius, kovo 29 d. (BNS). Panevėžio miesto gyventojas nuosa-



vo namo kieme iškasė karo laikų miną, pranešė vietos policija.
Šeštadienį po vidurdienio A. Smetonos gatvėje buvo įvestas

planas „Skydas“, nes prie pat gyvenamojo namo pamato aptiktas
daiktas, panašus į karo laikų surūdijusią miną.

Atvykę Lietuvos kariuomenės Juozo Vitkaus inžinerijos batalio-
no išminuotojai nustatė, kad tai karo laikų priešpėstinė mina OZM-
72 (Rusija ).

Sprogmuo išvežtas ir saugiai sunaikintas.

Seulas: Šiaurės Korėja paleido į jūrą dvi mažo nuotolio „ba-
listines raketas“

Seulas, kovo 29 d. (AFP-BNS). Šiaurės Korėja sekmadienį pa-
leido dvi numanomas mažo nuotolio balistines raketas, nukritusias į
jūrą netoli šalies rytinės pakrantės, pranešė Pietų Korėjos kariškiai.

Tokio pobūdžio ginkluotės bandymus Pchenjanas surengė jau
ketvirtą kartą šį mėnesį, nors pasaulio dėmesys dabar yra sutelktas
į kovą su naujojo koronaviruso pandemija.

Virtinė ginkluotės bandymų buvo surengta įstrigus deryboms dėl
nusiginklavimo su Jungtinėmis Valstijomis, taip pat nepaisant nese-
niai Vašingtono pateiktų pasiūlymų Pchenjanui padėti suvaldyti CO-
VID-19 pandemiją.

Indonezijoje baiminantis koronaviruso, šalies rytuose įvyko
žemės drebėjimas

Džakarta, kovo 28 d. (AP-BNS). Indonezijos Sulavesio saloje
vėlai šeštadienį įvyko stiprus ir seklus žemės drebėjimas, sukėlęs
gyventojų paniką ir privertęs juos bėgti aukštesnes vietas, nepai-
sant sveikatos apsaugos pareigūnų prašymų išlaikyti socialinę dis-
tanciją koronaviruso plitimui stabdyti.

Pranešimų apie drebėjimo aukas ar nuostolius kol kas nebuvo.
JAV Geologijos tarnyba (USGS) paskelbė, kad prieš vidurnaktį

įvykusio 5,8 balo žemės drebėjimo epicentras buvo 64 km į šiaurės
vakarus nuo Centrinio Sulavesio provincijos Pendolo miesto, o hipo-
centras – 10 km gylyje.

Indonezijos nacionalinė nelaimių valdymo agentūra pranešė,
kad drebėjimas, kurio epicentras buvo sausumoje, negali sukelti cu-
namio.



Vis dėlto daug žmonių provincijos sostinėje Palu puolė į auk-
štesnes vietas. Gyventojus dar persekioja atsiminimai apie mieste
prieš dvejus metus įvykusį 7,5 balo žemės drebėjimą, kuris sukėlė
cunamį ir grunto suskystėjimą.

Talibanas atmetė Afganistano vyriausybės taikos derybi-
ninkų grupę

Kabulas, kovo 28 d. (AFP-BNS). Talibanas šeštadienį atmetė
Afganistano vyriausybės suformuotą derybininkų grupę, turinčią tar-
tis su islamistų kovotojų judėjimu, kad būtų užbaigtas jau 18 metų
šalį alinantis konfliktas.

Po kelis mėnesius trukusių atidėliojimų vyriausybė penktadienį
paskelbė, kad būsimose derybose dalyvaus komanda, turinti 21 na-
rį, įskaitant penkias moteris. Tikėtasi, kad tai bus svarbus žingsnis,
siekiant pasodinti kariaujančias šalis prie derybų stalo ir iš naujo
išjudinti stringantį JAV remiamą taikos procesą.

Tačiau Talibano pranešime sakoma, kad vyriausybė nesugebėjo
suformuoti „įtraukios“ grupės.

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 Prie-
nuose arba Birštone. Tel. 8 647 45934.
Ieškome 100–300 kv. m patalpų, nuomai ar-
ba 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 augini-
mui. 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 pristaty-
mas. Tel. 8 611 64024.
Amonio salietrą, azofoską, sulfatą. Pristato-
me. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 605 49513.
Amonio salietrą didmaišiais po 500 kg. Tel.
8 689 62945.
Parduodami šiltnamiai, priedai. Laistymo
sistemos. Polikarbonatas, stogeliai. Monta-
vimo 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. KRE-
KENAVOS AGROFIRMOS supirkėja Olga
Smailienė. Tel. 8 612 02125.
Brangiai visoje Lietuvoje superkame: kar-
ves, bulius, telyčias. Vežame į užsienį. At-
siskaitome vietoje. Tel. 8 615 28106.
Įvairios prekės
Parduoda
Uosio, skroblo, juodalksnio, beržo malkas,
supjautas kaladėmis, sukapotas ir 2-3 m il-
gio. Pristatymas nemokamas. Vežame
miškovežiu malkas, statybinę medieną pa-
gal klientų pageidaujamą ilgį ir
išmatavimus. Išrašau sąskaitą. Pristatymas
nemokamas. Tel.: 8 614 98516, 8 639
48191.
MALKOS. Nuolat prekiaujame lapuočių
malkomis. Skaldytos, kaladėmis arba rąste-
liais. 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 (skal-
dytas, 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 įmon-
tuojama 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, trimin-
gavimas. Tel. 8 641 94078.
Paskolos!!! Turimų paskolų ir kitų skolų refinansa-
vimas. Suteikiame paskolas ir refinansuojame tu-
rimas bei kt. skolas (antstoliai, Sergel, Gelvora,
Bitė ir kt.) sumoje nuo 100 iki 10 000 eurų, laiko-
tarpiui nuo 2 iki 48 mėn. Palūkanos konkurencin-
gai mažiausios rinkoje. Konsultuojame pensijų
kaupimo II - III pakopoje klausimais. Tarpininkas
Ričiardas (ind. veiklos pažym. Nr. 621263). Tel. 8
601 50935.

SKLYPŲ KADASTRINIAI MATAVIMAI · sta-
tinių kadastriniai matavimai–inventorizacija,
· geodeziniai ir topografiniai matavimai, ·
pastato ašių žymėjimas, · žemės sklypų for-
mavimo 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 (Vytau-
tas).
Liejame pamatus, betonuojame. Montuoja-
me gipso kartoną, glaistome, dažome, kala-
me dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos,
elektros instaliacijos ir griovimo darbus. Klo-
jame trinkeles. Lankstome skardas. Tel. 8
600 96399.
Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą,
dengiame stogus, lankstome skardas, skar-
diname, šiltiname ir dažome namų fasadus.
Statome karkasinius namus. Kasame pa-
matus, mūrijame, tinkuojame, betonuojame,
montuojame tvoras, atliekame langų apdai-
lą, montuojame langus ir duris. Tel. 8 620
85350.
Visi santechnikos darbai: šildymo, vanden-
tiekio, kanalizacijos. Komplektuojame
medžiagas su nuolaidomis. Tel. 8 640
39204.

Santechnikos darbai: vamzdžių keitimas,
metalinių vamzdžių sriegimas, klozetų tvar-
kymas ir keitimas, nerūdijančių kriauklių
skylių gręžimas. Profesionalia įranga
atkemšu kanalizacijas. Katilų prijungimas ir
kiti santechnikos darbai. Atvykstu ir savait-
galiais bei į rajonus. Tel.: 8 684 55308 arba
8 619 54866.
Kokybiškai taisau automatines SKALBIMO
MAŠINAS,  atvykstu į namus, suteikiu ga-
rantiją. 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. Vytau-
to 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 draugys-
tei. Tel. 8 675 13931.
64 m. vyras, be žalingų įpročių, padėtų gy-
venimui moteriai iki 70 metų. Tel. 8 601
06057.



Liturginio kalendoriaus skaitiniai
V GAVĖNIOS SEKMADIENIS (A/ABC)
Pirmasis skaitinys (Ez 37, 12b–14)

    Štai ką sako Viešpats Dievas:
    „Aš atversiu jūsų kapus ir iškelsiu jus,

mano tauta, iš kapų. Nunešiu jus Izraelio
žemėn. Kuomet aš atversiu jūsų kapus ir
iškelsiu jus, mano tauta, iš jūsų kapų, tuo-
met jūs žinosite, jog aš esu Viešpats. Įkvėp-
siu į jus savo dvasią, kad jūs atgytumėte, ir
parvesiu jus į jūsąją šalį. Tada jūs žinosite,
jog aš esu Viešpats. Aš tai kalbėjau, ir aš
tai įvykdysiu, – Viešpaties žodis!“

Atliepiamoji psalmė (Ps 129, 1–8)

P.  Dievas yra gailestingas: jis visuo-
met išvaduoja.

Iš vargo bedugnės šaukiuos tavęs, Dieve:
Dieve, išgirsk mano balsą!
Tegu tavo ausys klausos įdėmiai
mano maldaujančio šauksmo. – P.
Jei vis nedorybes minėsi,
kas begalės išsiteisint?!
Betgi tu atleisi kaltybes,
ir vėl tau tarnausim. – P.

Dieve, tavy mano viltys,
tavo žodžiu pasitiki mano siela.
Mano siela Viešpaties laukia.
Labiau, kaip aušros – panaktiniai,
tegu laukia Viešpaties Izraelis. – P.

Dievas yra gailestingas:
jis visuomet išvaduoja.
Jis tikrai savo tautą išgelbės
iš visų nedorybių. – P.

Antrasis skaitinys (Rom 8, 8–11)
    Broliai!
    Kas gyvena kūniškai, negali patikti Die-

vui. Jūs nesate kūniški, bet dvasiški, jei tik
Dievo Dvasia gyvena jumyse.

    O kas neturi Kristaus Dvasios, tas nėra
jo. Jeigu Kristus yra jumyse, tai kūnas, tie-
sa, marus dėl nuodėmės, bet dvasia – gyva
dėl teisumo. Jei jumyse gyvena Dvasia to,
kuris Jėzų prikėlė iš numirusių, tai jis –
prikėlęs iš numirusių Kristų Jėzų – atgaivins

ir jūsų mirtinguosius kūnus savo Dvasia,
gyvenančia jumyse.

Posmelis prieš evangeliją (Jn 11, 25–
26)

Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas, – sako
Viešpats. – Kas tiki mane, neragaus mirties
per amžius.

Evangelija (Jn 11, (1–2). 3–7. (8–16).
17–27. (28–31). 32–45)

-------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------

   [ Buvo vienas ligonis, Lozorius iš Betani-
jos kaimo, kur gyveno Marija ir jos sesuo
Morta. Marija buvo toji pati moteris, kuri pa-
tepė Viešpatį kvepalais ir nušluostė plau-
kais jo kojas. Jos brolis Lozorius dabar sir-
go. ]

-------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------     Lozoriaus seserys nusiuntė
Jėzui žinią: „Viešpatie! Tas, kurį tu myli, ser-
ga!“ Tai išgirdęs, Jėzus tarė: „Šita liga ne
mirčiai, bet Dievo garbei,– kad būtų pašlo-
vintas Dievo Sūnus“.

    Jėzus mylėjo Mortą, jos seserį ir Lozo-
rių.

    Vis dėlto, išgirdęs, kad tasai serga, jis
dar dvi dienas užtruko ten, kur buvojo, ir tik
tada pasakė mokiniams: „Eikime vėl į Judė-
ją!“

-------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------    [ Mokiniai jam atsakė: „Rabi,
ką tik žydai kėsinosi užmušti tave akmeni-
mis, o tu vėl ten eini?“

    Jėzus tarė: „Argi ne dvylika valandų turi
diena? Kas vaikščioja dieną, tas nesuklum-
pa, nes mato šio pasaulio šviesą. O kas
vaikščioja naktį, suklumpa, nes jam trūksta
šviesos“.

    Tai pasakęs, pridūrė: „Mūsų bičiulis Lo-
zorius užmigo, bet aš eisiu jo pažadinti“.

    Mokiniai atsiliepė: „Viešpatie, jeigu
užmigo, pasveiks“. Jėzus kalbėjo apie jo
mirtį, o jie manė, kad jis kalbėjęs apie poil-
sio miegą.

    Pagaliau Jėzus atvirai jiems pasakė:
„Lozorius mirė. Bet aš džiaugiuosi, kad ten
nebuvau,– dėl jūsų, kad jūs įtikėtumėte. Tad



eikime pas jį“.
    Tuomet Tomas, vadinamas Dvyniu, ta-

rė kitiems mokiniams: „Eikime ir mes numir-
ti su juo!“ ]

-------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------     Atėjęs Jėzus rado Lozorių
jau keturias dienas išgulėjusį kapo rūsyje.
(O Betanija buvo arti Jeruzalės  maždaug
penkiolikos stadijų atstu. Daug žydų buvo
atėję pas Mariją ir Mortą paguosti jų dėl
brolio mirties.) Morta, išgirdusi, kad ateinąs
Jėzus, išėjo jo pasitikti. Marija liko namie.
Morta tarė Jėzui: „Viešpatie, jei būtum čia
buvęs, mano brolis nebūtų miręs. Bet ir da-
bar žinau: ko tik paprašysi Dievą, Dievas
tau duos“.

    Jėzus jai pasakė: „Tavo brolis prisikels!“
    Morta atsiliepė: „Aš žinau, jog jis prisi-

kels paskutinę dieną, mirusiems keliantis“.
    Jėzus jai tarė: „Aš esu prisikėlimas ir

gyvenimas. Kas tiki mane,– nors ir numirtų,
bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki
mane, neragaus mirties per amžius. Ar tai
tiki?“

    Ji atsakė: „Taip, Viešpatie!Aš tikiu, jog
tu Mesijas, Dievo Sūnus, kuris turi ateiti į šį
pasaulį“.

-------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------    [ Tai pasakiusi, ji nuėjo ir pa-
sišaukė savo seserį Mariją, slapčiomis jai
pranešdama: „Mokytojas atėjo ir šaukia ta-
ve“. Išgirdusi ši greitai pakilo ir nuėjo pas jį.
O Jėzus dar nebuvo įžengęs į kaimą, bet
tebebuvo toje vietoje, kur jį pasitiko Morta.
Kai žydai, buvę su Marija namuose ir ją
guodę, pamatė ją skubiai keliantis ir

išeinant, jie nusekė paskui, manydami, kad
ji einanti pas kapą išsiverkti. ]

-------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------     Ir Marija, atėjusi ten, kur bu-
vo Jėzus, ir jį pamačiusi, puolė jam po kojų,
sakydama: „Viešpatie, jei būtum čia buvęs,
mano brolis nebūtų miręs“.

    Pamatęs ją verkiančią ir kartu atėjusius
žydus verkiančius, Jėzus labai susigraudino
ir susijaudinęs paklausė: „Kur jį palaidojo-
te?“

    Jie atsakė: „Viešpatie, eik ir pažiūrėk“.
Jėzus pravirko. Tada žydai ėmė kalbėti:
„Štai kaip jis jį mylėjo!“ O kiti sakė: „Argi
tas, kuris atvėrė neregiui akis, negalėjo pa-
daryti, kad šitas nemirtų?“

    Ir vėl susigraudinęs, Jėzus atėjo pas
kapą. Tai buvo ola, užrista akmeniu.

    Jėzus tarė: „Nuriskite akmenį!“
    Mirusiojo sesuo Morta įspėjo:

„Viešpatie, jau dvokia. Jau keturios dienos,
kaip jis miręs“.

    Jėzus jai tarė: „Argi nesakiau: jei tikėsi,
pamatysi Dievo šlovę?!“ Jie nurito akmenį.
Jėzus pakėlė akis aukštyn ir prabilo:     „Tė-
ve, dėkoju tau, kad mane išklausei. Aš
žinojau, kad visuomet mane išklausai. Ta-
čiau tai sakau dėl čia esančiųjų, kad jie įti-
kėtų, jog tu esi mane siuntęs“. Tai pasakęs,
jis galingu balsu sušuko: „Lozoriau, išeik!“ Ir
numirėlis išėjo iš kapo. Jo rankos ir kojos
dar buvo suvystytos aprišalais, o veidas ap-
vyniotas drobule. Jėzus jiems įsakė: „Atrai-
šiokite jį ir leiskite jam eiti“.

    Daugelis žydų, kurie buvo atėję pas
Mariją ir matė, ką Jėzus padarė, įtikėjo jį.
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