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SKIRTAS KORONAVIRUSO PANDEMIJOS LAIKUI
2020 balandžio 6 d.(pirmadienis). Leidžiamas nuo 2020 kovo 21 d.

Balandžio 6 d.
Koronaviruso COVID-19 diena pasaulyje

(pirmasis atvejis - lapkričio 17 d., Kinija) 141

Pandemijos diena pagal PSO 27

Karantino diena Lietuvoje 22
Koronaviruso COVID-19 diena Lietuvoje

(pirmasis atvejis - vasario 28 d., Šiauliai) 39
Saugaus eismo diena
Tarptautinė santarvės ir sporto plėtros diena
Tarptautinė stalo teniso diena
Saulė teka 06:40, leidžiasi 20:04, dienos ilgumas 13.24, priešpilnis (13 mėnulio d.)
Vardadieniai: Celestinas, Daugirutis, Žintautė, Gerardas, Dagnė
Tinkamas laikas sėti: saulėgrąžas.
Sode, darže: tinkamas laikas sodo darbams, netinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti daržoves.

Koronaviruso atvejai pasaulyje (worldometer duomenys)

Užsikrėtę 1 210 956

Sergantys lengva forma 848 800

Sergantys sunkia forma 42 376

Pasveikę 246 638

Mirę 67 594

Koronaviruso atvejai pasaulyje (PSO duomenys, Daily report)

Užsikrėtę Vakarų Ramiojo vandenyno regione 111 396

Mirę Vakarų Ramiojo vandenyno regione 3838

Užsikrėtę Europoje 621 407



Mirę Europoje 46 416

Užsikrėtę Pietų - Rytų Azijos regione 7816

Mirę Pietų - Rytų Azijos regione 302

Užsikrėtę Rytų Viduržemio regione 70 293

Mirę Rytų Viduržemio regione 3794

Užsikrėtę Amerikos regione 315 714

Mirę Amerikos regione 8187

Užsikrėtę Afrikos regione 6420

Mirę Afrikos regione 236

TOP 5 koronavirusu pažeistų valstybių (worldometer)

Užsikrėtusių Italijoje iš viso 128 948

Mirusių Italijoje 15 889

Užsikrėtusių Ispanijoje iš viso 130 759

Mirusių Ispanijoje 12 418

Užsikrėtusių JAV iš viso 311 635

Mirusių JAV 8454

Užsikrėtusių Prancūzijoje iš viso 89 953

Mirusių Prancūzijoje 8064

Užsikrėtusių Jungtinėje Karalystėje iš viso 47 810

Mirusių Jungtinėje Karalystėje 4934

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

Užsikrėtę 843 (32)

Sergantys 820

Pasveikę 8 (1)

Mirę 15 (3)



Ištirtų dėl koronaviruso (nėra duomenų)

Naujienos COVID-19

Vyriausioji epidemiologė: koronaviruso pikas – po kelių
savaičių

Vilnius, balandžio 6 d. (BNS). Koronaviruso pikas Lietuvoje gali
būti pasiektas artimiausiomis savaitėmis, sunkių koronaviruso atve-
jų ir mirčių nuo jo daugės, įspėja Lietuvos vyriausioji epidemiologė
Loreta Ašoklienė.

Pasak jos, keletą dienų fiksuoti mažesni naujų susirgimų skai-
čiai sukėlė klaidingų vilčių, kad epidemijos pikas Lietuvoje gali būti
pasiektas.

„Norėčiau atkreipti dėmesį, kad nusiraminti yra per anksti. Šis
virusas plinta tikrai nestandartiškai, epidemijos pikas tikrai, mūsų
nuomone, dar nepasiektas, jis gali būti pasiektas galbūt artimiausio-
mis savaitėmis. Tai reiškia, kad artimiausiomis savaitėmis turėsime
ir gerokai daugiau susirgimų“, – per spaudos konferenciją Vyriausy-
bėje pirmadienį sakė L. Ašoklienė.

Anot jos, Europoje mirštamumo nuo COVID-19 procentas siekia
8 proc., Lietuvoje jis kol kas siekia 1,5 procento.

„Bet vystantis epidemijai, labai tikėtina, kad mes turėsime dau-
giau sunkių formų, daugiau mirties atvejų, tiesiog mes jų
neišvengsime“, – tvirtino specialistė.

Ji sakė, kad pikas priklausys nuo pačių gyventojų, kaip efekty-
viai ribojamas jų judėjimas.

Lietuva skolinasi 1,5 mlrd. eurų koronaviruso krizės pasek-
mėms mažinti

Vilnius, balandžio 6 d. (BNS). Lietuva iš tarptautinių finansų in-
stitucijų skolinasi 1,5 mlrd. eurų  Lėšos bus skiriamos valstybės iždo
likvidumui užtikrinti.

Europos investicijų bankas (EIB) skolina 700 mln. eurų, Šiaurės
investicijų bankas (ŠIB) ir Europos Tarybos vystymo bankas (ETVB)
– po 400 mln. eurų.



Policija ruošiasi stiprinti patruliavimą šventinį savaitgalį

Vilnius, balandžio 6 d. (BNS). Premjerui Sauliui Skverneliui pa-
skelbus, kad šventinį savaitgalį bus ribojamas patekimas į  šalies
miestus ir miestelius, policija teigia, kad ruošiasi gerokai sustiprinti
patruliavimą.

„Policija kuria planus dėl kito savaitgalio, kaip sustiprinti patru-
liavimą, tačiau detalių kol kas nepasakysiu, nes planuoju priemonių
planą pristatyti Vyriausybei“, – BNS sakė policijos generalinis komi-
saras Renatas Požėla.

S. Skvernelis pirmadienį feisbuke pranešė, kad Velykų savaitga-
lį, siekiant pažaboti koronaviruso plitimą, bus ribojamas patekimas į
visus šalies miestus ir miestelius.

Generalinio komisaro teigimu, užpraeitą savaitgalį gatvėse, pa-
rkuose ir kitose viešose vietose patruliavo apie 860 ekipažų, atei-
nantį savaitgalį prireiks irgi panašaus skaičiaus.

VSD stebi Rusijos bandymus sėti paniką ir nepasitikėjimą
dėl koronaviruso – D. Jauniškis

Vilnius, balandžio 6 d. (BNS). Valstybės saugumo departamen-
tas (VSD) stebi bandymus sėti paniką dėl COVID-19, matyti Rusijos
suaktyvėjimas bandant dezinformuoti visuomenę, sako  žvalgybos
tarnybos vadovas Darius Jauniškis.

„Ką mes stebime, – informacinių operacijų suaktyvėjimą, Rusi-
jos žvalgybų tam tikrą įdirbį ir aktyvumą elektroninėj erdvėj, bandant
dezinformuoti mūsų visuomenę ir sėti tam tikrą paniką ir nepasitikė-
jimą euroatlantinėje erdvėje ir valstybių institucijomis“, – pirmadienį
per Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdį sakė
D. Jauniškis.

Panevėžyje koronavirusu užsikrėtęs ligoninės darbuotojas
ligos simptomų nejautė

Vilnius, balandžio 6 d. (BNS). Panevėžio ligoninėje koronaviru-
sas nustatytas ligos simptomų nejautusiam Urologijos skyriaus dar-
buotojui, pirmadienį pranešė gydymo įstaiga.

„Darbuotojas jokių simptomų, būdingų COVID-19 infekcijai, ne-



turėjo. Tai dar kartą patvirtina faktą, kad visuomenėje turime be-
simptominį užsikrėtimą ir galima taip skaudžiai nukentėti“, – pirma-
dienį per spaudos konferenciją teigė Respublikinės Panevėžio ligo-
ninės direktorius Arvydas Skorupskas.

S. Skvernelis: verslo skatinimo priemonės jau finišo tiesio-
joje

Vilnius, balandžio 6 d. (BNS). Premjeras Saulius Skvernelis tei-
gia, kad nuo krizės nukentėjusio verslo bei savarankiškai dirbančių
žmonių skatinimo priemonės pradės veikti jau netrukus.

„Tiek verslo įmonėms, tiek savarankiškai dirbantiems asmenims
svarbi kiekviena diena. Todėl Vyriausybės patvirtintos priemonės tu-
ri pradėti veikti kuo greičiau. Tai bendras mūsų visų interesas“, –
pranešime sakė S. Skvernelis, komentuodamas pirmadienį įvykusį
koronaviruso sukeltos krizės valdymo komiteto posėdį.

Vyriausybė skelbia, kad iš 5 mlrd. eurų verslui skatinti ir ekono-
mikai gaivinti skirtų priemonių beveik ketvirtadalis – 1,3 mlrd. eurų –
yra Ekonomikos ir inovacijų ministerijos žinioje.

A. Veryga: viruso plitimas lėtėja, bet artimu metu tikėtinas
mirčių skaičiaus augimas

Vilnius, balandžio 6 d. (BNS). Koronaviruso plitimas Lietuvoje
lėtėja, tačiau artimiausiu metu gali padaugėti mirčių ir pacientų su
sunkia sveikatos būkle dėl anksčiau buvusio spartaus atvejų augi-
mo, sako sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga.

Ministras „labai realistiniu scenarijumi“ pavadino Vilniaus univer-
siteto mokslininkų prognozes, kad nuo koronaviruso gali mirti dau-
giau kaip 200 žmonių, tačiau pabrėžė, kad situacija priklausys nuo
apsaugos priemonių naudojimo.

Tyrimai dėl COVID-19 vėl bus plečiami, jie bus nukreipti į ri-
zikos grupes – ministras

Vilnius, balandžio 6 d. (BNS). Tyrimai dėl koronaviruso ateityje
bus plečiami, bet jie bus daugiausiai nukreipti tiriant tam tikras rizi-
kos grupes – medikus ar senyvo amžiaus žmones, sako sveikatos
apsaugos ministras Aurelijus Veryga.



Jis kartojo jau anksčiau išsakytas pastabas, kad vertinant ištirtų
mėginių ir nustatytų koronaviruso atvejų santykį, stebima „daugiau
mažiau plokščia kreivė“.

„Žiūrint į šitą logiką, reikėtų galvoti ir žiūrėti, kurios rizikos gru-
pės yra labiau pavojingos ir kur labiau tų užsikrėtusių asmenų reikia
ieškoti, ar tai būtų tie patys medikai, kurie dirba tam tikrose įstaigo-
se, ar vyresnio amžiaus gyventojai. Tai gali būti tam tikrų pasikeiti-
mų, bet bendroje sumoje tyrimų apimtys augs“, – patikino A. Very-
ga.

A. Veryga: Velykų savaitgalis bus kritinis

Vilnius, balandžio 6 d. (BNS). Sveikatos apsaugos ministras Au-
relijus Veryga sako, kad šventinis Velykų savaitgalis bus kritinis lai-
kotarpis valdant koronaviruso situaciją šalyje, ir paragino žmones
likti namuose bei nevykti pas artimuosius.

„Velykų savaitgalis bus tikrai kritinis, kuomet gali kilti pagundų
pajudėti iš namų, gali kilti pagundų aplankyti savo artimuosius,
aplankyti tėvus ar senelius. Tikrai primygtinis prašymas to nedaryti“,
– spaudos konferencijoje sakė ministras.

G. Nausėda nepritaria „koronaobligacijų“ idėjai

Vilnius, balandžio 6 d. (BNS). Prezidentas Gitanas Nausėda ne-
pritaria idėjai, kad koronaviruso krizės metu euro zonos šalys bend-
rai skolintųsi išleisdamos vadinamąsias koronaobligacijas.

„Aš visgi labiau esu linkęs žiūrėti į šitą instrumentą skeptiškai ir
ieškoti kitų galimybių kaip būtų galima padėti bėdos ištiktoms
šalims“, – pirmadienį per spaudos konferenciją sakė G. Nausėda,
atsakydamas į BNS klausimą.

Bendro skolinimosi priemonių siekia Pietų Europos šalys – Itali-
ja, Ispanija ir Prancūzija, jos teigia, kad toks solidarus žingsnis pa-
dėtų greičiau atgaivinti pramonę.

Tačiau Šiaurės valstybės, tokios kaip Nyderlandai ir Vokietija,
nenori skolų suvienodinimo, kad mokesčių mokėtojams netektų mo-
kėti už, jų nuomone, per didelį išlaidavimą pietuose.

Kitos naujienos



Apeliacinis teismas panaikino A. Paleckiui skirtą suėmimą

Vilnius, balandžio 6 d. (BNS). Lietuvos apeliacinis teismas pir-
madienį panaikino buvusiam politikui Algirdui Paleckiui Šiaulių apy-
gardos teismo skirtą suėmimą dviem mėnesiams ir pritaikė
švelnesnes kardomąsias priemones.

A. Paleckis laikomas suimtas nuo 2018 metų spalio.
Jis kartu su verslininku Deimantu Bertausku kaltinamas

šnipinėjimu kitos valstybės naudai, veikiant organizuotoje grupėje.

Nedarbas per savaitę išaugo iki 10,3 proc.

Vilnius, balandžio 6 d. (BNS). Registruotas nedarbas per praė-
jusią savaitę išaugo 0,5 procentinio punkto ir balandžio 6 dieną pa-
siekė 10,3 proc., skelbia Užimtumo tarnybą.

Prieš savaitę registruotas nedarbas buvo 9,8 proc. Registruoto
nedarbo rodikliai praėjusią savaitę augo visose šalies savivaldybė-
se, išskyrus Neringą, kur nekito.

Sanatorijas valdančios įmonės neteisėtai naudojo darbuo-
tojų pirštų atspaudus – teismas

Vilnius, balandžio 6 d. (BNS). Lietuvos vyriausiasis administraci-
nis teismas pirmadienį pranešė nusprendęs, kad sanatorijas
valdančios bendrovės „Birštono šaltinis“, „Eglės sanatorija“ ir „Nami-
ta“ neteisėtai naudoji darbuotojų biometrinius duomenis – pirštų at-
spaudus.

„Teisėjų kolegijos neįtikino ir minėtų bendrovių paaiškinimai, kad
tik biometrinių duomenų tvarkymo priemonėmis jos gali pasiekti sie-
kiamų tikslų – darbo laiko apskaitos ir darbo drausmės kontrolės“, –
teigiama teismo pranešime.

„Biometrinių duomenų tvarkymo priemonės galėtų būti taikomos
siekiant tam tikrų labai reikšmingų tikslų ir tik išskirtinėmis aplinky-
bėmis, kurios nagrinėjamu atveju nebuvo nustatytos“, – rašoma ja-
me.

Skelbimai



Nekilnojamasis turtas
Sodybos
Sodybą (8 ha žemės, šalia bus asfaltuotas
kelias, dviračių takas, kaina 35 000 Eur) ir
4,75 ha (apie 200 m Nemuno pakrantės,
apie 60 a pušynėlis, sklypas lygus, geras
privažiavimas, 30 000 Eur) Naravuose. Tel.
8 699 45745.
Sodybą (30 a namų valdos ir 3 ha ūkio pa-
skirties žemės) Eičiūnų k., Butrimonių sen.,
Alytaus r. Tel. 8 679 61387.
Perka
Brangiai mišką (gali turėti bendrasavininkų,
būti neatidalintas, su skolomis, areštuotas).
Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 644 55355.
Automobiliai, dalys
Parduoda
„VW Golf IV“ (2001 m., 1,6 l, B, TA iki 2022
m. 03 mėn. 25 d.). Tel. 8 673 92438.
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
2 kiaules pjovimui, avis pjovimui ir augini-
mui. Tel.: (8 319) 41484 (vakare nuo 19
val.), 8 671 42853.
Išvalytus žieminius miežius. Tel. 8 655
22912.
Ūkininkas parduoda grūdus, pašarus, sėkli-
nes ir maistines bulves, žolių sėklas. Gali
pristatyti. Tel. 8 685 60452.
Šieną ritiniais arba „kitkomis“. Maistines ir
sėklines bulves, grikius, grūdus sėjimui ir
pašarams. Tel. 8 650 10595.
Šieną. Tel. (8 319) 47622.
Maišytą mėšlą (karvės ir arklių). Tel. 8 671
33906.
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.
Sėjamąją, šieno rinktuvą, traktorines
lėkštes. Tel. 8 609 78487.
Perka
Perka šieną, šienainį arba šiaudus su pri-
statymu. Tel. 8 675 89483.
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.
Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tiesiogiai
perka karves, bulius, telyčias. Sveria el.
svarstyklėmis. Moka 6 ir 21 proc. PVM. At-
siskaito iš karto. Tel. 8 635 07197 (Ričardas
Lukauskas).
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 ir pušines malkas. Atveža. Tel. 8
625 97091.



Pušines malkas, supjautas kaladėmis. Tel.
8 644 55610.
Naują kiliminę dangą: ruda trumpo plauko
(18 kv. m, 90 Eur), šviesiai ruda ilgesnio
plauko (13 kv. m, 60 Eur) ir naudotą įmon-
tuojamą elektrinę orkaitę „Homark“ (50
Eur). Tel. 8 615 91464.
Paslaugos
Paskolos!!! Turimų paskolų ir kitų skolų refinan-
savimas. Suteikiame paskolas ir refinansuoja-
me 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. Konsultuo-
jame pensijų kaupimo II - III pakopoje klausi-
mais. Tarpininkas Ričiardas (ind. veiklos pa-
žym. 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.
Dengiame stogus ir ardome senus. Stato-
me pavėsines, terasas, malkines. Kalame
sienas lentelėmis, skarda ir šildome vata.
Tel. 8 607 59508.
Gaminame betoną, kalkinį skiedinį, šulinio
žiedus (nuo 0,7 iki 3 m), įvairią
gelžbetoninę produkciją. Vežame žvyrą,
smėlį. Atliekame metalo tekinimo ir suvirini-
mo darbus. Tel. 8 687 95399.
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.

Kokybiškai taisau automatines SKALBIMO
MAŠINAS, atvykstu į namus, suteikiu ga-
rantiją. Tel. 8 615 73404.
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
Informacija
Jiezne (JŽNS) siuvamos ir nemokamai dali-
jamos veido apsaugos kaukės. Neturin-
tiems galimybės atvykti pasiimti, susidarius
didesnei grupei žmonių, gali būti
atvežamos. Būkit visi sveiki, saugokit save
ir kitus. Pasiskambinti pasiteiravimui telefo-
nu 8 617 68314.

Liturginio kalendoriaus skaitiniai
Didysis pirmadienis (ABC)
Pirmasis skaitinys (Iz 42, 1–7)

    Viešpats sako: „Štai mano tarnas, kurį
aš remiu, – mano išrinktinis, kuriuo aš gė-
riuosi. Įkvėpiau jam savo dvasios, kad ne-
štų tautoms teisingumą. Jis nerėks, nekels
triukšmo, ir gatvėje nesigirdės jo balso. Ji-
sai nenulauš palinkusios nendrės,
neužgesins rusenančio dagčio; jis ištikimai
neš teisybę. Jisai nenuvargs, nepails, kol
žemėje įkurs teisingumą. Ir lauks jo nurody-
mų salos“.

    Štai ką sako Viešpats Dievas, kuris su-
kūrė ir išskleidė dangų, kuris įtvirtino žemę
ir kas joje auga, kuris žmonėms joje duoda
kvapą ir teikia dvasią visiems, kas joje gy-
vena:

    „Aš, Viešpats, pasišaukiau tave teisin-
gumui, paimsiu tave už rankos ir ginsiu. Ta-
ve padarysiu sandora tautoms, šviesa pa-
gonims – neregių akims atverti, belaisviams
iš kalėjimo išvesti, tamsoje sėdintiems su-



imtiesiems paleisti“.

Atliepiamoji psalmė (Ps 26, 1–3. 13–14)

P. – Viešpats – mano šviesa, Gelbėto-
jas mano.

Viešpats – mano šviesa, Gelbėtojas ma-
no:

ko man bijotis?
Viešpats gina mano gyvybę: ko man dre-

bėti? – P.
Kada mane puola kenkėjai
ir tyko suėsti, –
kurie mane vargina, visi mano priešai
patys sugniūžta, sukniumba. – P.

Jei prieš mane stotų kariuomenės pulkas,
širdis mana nedrebėtų.
Jei ir karas man būtų paskelbtas,
vilties neprarasčiau. – P.

Tikiuosi pamatyti Viešpaties gėrį
toje šalyje, kur gyvybė.
Tu Viešpaties lauki ir vyriškai elkis,
turėk tvirtą širdį, Viešpačiu remkis! – P.

Posmelis prieš Evangeliją
    Sveikas, mūsų Karaliau! Tik tu pagailė-

jai mūsų, paklydėlių.

Evangelija (Jn 12, 1–11)

    Šešioms dienoms belikus iki Velykų,
Jėzus atėjo į Betaniją, kur gyveno jo prikel-
tasis iš numirusių Lozorius. Ten buvo jam
iškeltos vaišės. Morta tarnavo, o Lozorius
kartu su svečiais vaišinosi prie stalo. Pa-
ėmusi svarą brangių tepalų iš grynojo nar-
do, Marija patepė Jėzui kojas ir nušluostė
jas savo plaukais. Namai pakvipo tepalais.

    Vienas iš jo mokinių, Judas Iskarijotas,
kuris turėjo jį išduoti, pasakė: „Kodėl to te-
palo neparduoda už tris šimtus denarų ir
neatiduoda vargšams?“ Jis taip sakė ne
kad jam būtų rūpėję vargšai, bet kad pats
buvo vagis, ir, turėdamas rankose kasą,
grobstė pajamas.

    O Jėzus tarė: „Palik ją ramybėje. Ji tai
laikė mano laidotuvių dienai. Vargšų jūs vi-
sada turėsite savo tarpe, o mane ne visuo-
met turėsite“.

    Daug žydų sužinojo jį tenai esant ir atė-
jo ne tik dėl Jėzaus, bet taip pat pamatyti
Lozoriaus, kurį jis prikėlė iš numirusių. Auk-
štieji kunigai dabar nusprendė nužudyti Lo-
zorių, nes daugybė žydų per jį atsitraukė
nuo jų ir įtikėjo Jėzų.
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