
Laikraščio „Naujasis Gėlupis“
naujienlaiškis

SKIRTAS KORONAVIRUSO PANDEMIJOS LAIKUI
2020 balandžio 9 d.(ketvirtadienis). Leidžiamas nuo 2020 kovo 21 d.

Balandžio 9 d.
Koronaviruso COVID-19 diena pasaulyje

(pirmasis atvejis - lapkričio 17 d., Kinija) 144

Pandemijos diena pagal PSO 30

Karantino diena Lietuvoje 25
Koronaviruso COVID-19 diena Lietuvoje

(pirmasis atvejis - vasario 28 d., Šiauliai) 42
Saulė teka 06:32, leidžiasi 20:10, dienos ilgumas 13.38, pilnatis (16 mėnulio diena)
Vardadieniai: Paladijus, Aurimas, Dalia, Kleopas, Gitana, Gitanas
Tinkamas laikas sėti: žirnius, pupeles, moliūgus, patisonus, baklažanus, sėjamą-
sias gėles, vijoklines gėles.
Sode, darže: tinkamas laikas pjauti žolę, laistyti.

Koronaviruso atvejai pasaulyje (worldometer duomenys)

Užsikrėtę 1 446 344

Sergantys lengva forma 1 006 747

Sergantys sunkia forma 47 979

Pasveikę 308 553

Mirę 83 065

Koronaviruso atvejai pasaulyje (PSO duomenys, Daily report)

Užsikrėtę Vakarų Ramiojo vandenyno regione 114 667

Mirę Vakarų Ramiojo vandenyno regione 3922

Užsikrėtę Europoje 720 219

Mirę Europoje 57 639

Užsikrėtę Pietų - Rytų Azijos regione 10 707



Mirę Pietų - Rytų Azijos regione 426

Užsikrėtę Rytų Viduržemio regione 81 993

Mirę Rytų Viduržemio regione 4314

Užsikrėtę Amerikos regione 417 416

Mirę Amerikos regione 12 597

Užsikrėtę Afrikos regione 7647

Mirę Afrikos regione 326

TOP 5 koronavirusu pažeistų valstybių (worldometer)

Užsikrėtusių Italijoje iš viso 135 586

Mirusių Italijoje 17 129

Užsikrėtusių Ispanijoje iš viso 140 510

Mirusių Ispanijoje 14 555

Užsikrėtusių JAV iš viso 400 549

Mirusių JAV 12 857

Užsikrėtusių Prancūzijoje iš viso 109 069

Mirusių Prancūzijoje 10 328

Užsikrėtusių Jungtinėje Karalystėje iš viso 55 246

Mirusių Jungtinėje Karalystėje 6159

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

Užsikrėtę 956 (44)

Sergantys 931

Pasveikę 8 (0)

Mirę 16 (1)

Ištirtų dėl koronaviruso 30 108 (2301)



Naujienos COVID-19

Vokietijoje dalinio nedarbo lygis „viršys 2009 metų krizės
lygį“

Berlynas, balandžio 9 d. (AFP-BNS). Vokietijoje beveik 650
tūkst. įmonių pateikė paraiškas pagal sutrumpinto darbo laiko sche-
mą, parodė ketvirtadienį paskelbti oficialūs duomenys, o vyriausybė
prognozuoja, kad bendras skaičius viršys 2008–2009 metų finansi-
nės krizės lygį.

Naujausi duomenys, kuriuos paskelbė Vokietijos federalinė dar-
bo agentūra (BA), rodo, kad paraiškų padaugėjo 40 proc., palyginti
su 470 tūkst. skaičiumi prieš dvi savaites.

Minskas prašo ES suteikti daugiau lėšų kovai su COVID-19
epidemija

Minskas, balandžio 9 d. („Interfax“-BNS). Baltarusija paprašė
papildomų lėšų iš Europos Sąjungos skubiems medicinos priemo-
nių pirkimams, taip pat pastangoms apriboti koronaviruso pandemi-
jos ekonominius padarinius, pareiškė Užsienio reikalų ministerijos
atstovas Anatolijus Glazas.

„Europos Sąjunga dėl koronaviruso pandemijos dabar nuspren-
dė skirti tikslinę finansinę paramą Rytų partnerystės šalims, ku-
rioms, kaip žinoma, priklauso ir Baltarusija. Todėl logiška, kad esant
dabartinei padėčiai kreipėmės su prašymu suteikti papildomų lėšų“,
– rašoma A. Glazo pareiškime.

A. Veryga: šventinį savaitgalį policininkai žmonėms dalins
apsaugines kaukes

Vilnius, balandžio 9 d. (BNS). Per šventinį savaitgalį policijos
pareigūnai žmonėms išdalins apie 120 tūkst. apsauginių kaukių, tei-
gia sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga.

„Per šeštadienį, sekmadienį ir pirmadienį, kuomet policijos pa-
reigūnai patruliuos, tiek prižiūrėdami, kaip yra laikomasi karantino
sąlygų, tiek prižiūrėdami judėjimą į miestus ir miestelius, jie išdalins
apie 120 tūkst. veido kaukių gyventojams, kurie kažkur keliaus, ju-



dės, kurie tokių priemonių tiesiog neturės“, – spaudos konferencijo-
je ketvirtadienį sakė sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga.

Anot jo, nors kiekis ir nėra didelis, tai bus „apčiuopiama pagalba
tiems, kuriems tų priemonių įsigyti yra sudėtinga“.

Nyderlanduose koronavirusą įveikė 107 metų moteris

Briuselis, balandžio 9 d. („Interfax“-BNS). Nyderlanduose gyve-
nanti 107 metų Cornelia Ras (Kornelija Ras) tapo vyriausiu pasaulio
žmogumi, kuris pasveiko nuo koronavirusinės infekcijos COVID-19,
ketvirtadienį pranešė šalies žiniasklaida, remdamasi Pasaulio svei-
katos organizacijos (PSO) pateikta informacija.

Anksčiau buvo pranešta apie JAV Oregono valstijoje pasveikusį
104 metų vyrą. Nyderlanduose kol kas pasveikę vyriausi asmenys
buvo 103,101 ir 100 metų amžiaus.

A. Khamenei ragina iraniečius dėl koronaviruso per Rama-
daną vengti viešų susibūrimų

Teheranas, balandžio 9 d. (AFP-BNS). Irano aukščiausiasis ly-
deris ajatola Ali Khamenei (Ali Chamenėjus) ketvirtadienį paragino
šalies gyventojus per artėjantį musulmonų šventąjį pasninko mėnesį
Ramadaną melstis namuose, kad būtų užkirstas kelias plisti korona-
virusui.

Dauningo gatvė: COVID-19 susirgusio JK premjero sveika-
tos būklė „ir toliau gerėja“

Londonas, balandžio 9 d. (AFP-BNS). Ketvirtą dieną dėl susirgi-
mo koronavirusine infekcija COVID-19 intensyviosios priežiūros
skyriuje gydomo Jungtinės Karalystės premjero Boriso Johnsono
(Boriso Džonsono) sveikatos būklė „ir toliau gerėja“, ketvirtadienį
pranešė jo oficialus atstovas.

Mirė mokslininkė Elena Stankūnienė

Vilnius, balandžio 9 d. (BNS). Trečiadienį Klaipėdos ligoninėje
eidama 98–uosius metus mirė mokslininkė, Lietuvos edukologijos
universiteto docentė Elena Stankūnienė, pranešė Lietuvos geografų



draugija (LGD).

Ministrai praėjusią savaitę buvo patikrinti dėl koronaviruso,
atsakymai – neigiami

Vilnius, balandžio 9 d. (BNS). Vyriausybės nariai praėjusią
savaitę buvo patikrinti dėl koronaviruso, atsakymai – neigiami.

„Buvo tirtas visas ministrų kabinetas, visų rezultatai neigiami“, –
BNS ketvirtadienį pranešė sveikatos apsaugos ministro atstovė Lina
Bušinskaitė.

Kitos naujienos

Miestai baigia šildyti ugdymo įstaigas, sezono pabaiga –
vėliau

Vilnius, balandžio 9 d. (BNS). Didieji Lietuvos miestai šiomis
dienomis baigia šildyti neveikiančias ugdymo įstaigas. Kada bus
baigtas šildymo sezonas, priklausys nuo orų.

Savivaldybės taip pat ragina gyventojus, norinčius baigti
šildymą, nuspręsti dėl to patiems.

Buvusiam „Dzūkijos vandenų“ vadovui ir jį papirkusiam
verslininkui skirtos baudos

Kaunas, balandžio 9 d. (BNS). Kauno apygardos teismas ketvir-
tadienį buvusiam „Dzūkijos vandenų“ direktoriui Rolandui Žakui dėl
kyšininkavimo, o bendrovės „Inti“ vadovui Eduardui Černuliui – dėl
jo papirkimo skyrė baudas.

Kaip pranešė teismas, už kyšininkavimą, piktnaudžiavimą, ap-
gaulingą apskaitos tvarkymą ir dokumentų suklastojimą R. Žakui
skirta 22,8 tūkst. eurų bauda bei atimta teisė trejus metus dirbti
valstybės tarnyboje. Taip pat iš jo valstybės naudai nuspręsta
išieškoti 5,6 tūkst. eurų konfiskuotino turto (kyšio) vertę.

E. Černuliui už papirkimą, turto išvaistymą, dokumentų suklasto-
jimą ir apgaulingą apskaitos tvarkymą skirta 16,8 tūkst. eurų bauda.

Byloje taikytas sutrumpintas įrodymų tyrimas, todėl teismas nu-
teistiesiems skyręs, atitinkamai, 34,5 tūkst. eurų ir 23 tūkst. eurų
baudas, jas sumažino trečdaliu.



Abu kaltinamieji bylos nagrinėjimo metu savo kaltę visiškai
pripažino.

Jų kaltė teisme buvo įrodyta jų pačių ir liudytojų parodymais,
Kriminalinės žvalgybos užfiksuotais telefoninių pokalbių įrašais, bei
kita byloje surinkta medžiaga.

Kabului paleidžiant dar 100 kalinamų talibų kovotojai
reiškia protestą

Kabulas, balandžio 9 d. (AFP-BNS). Afganistano vyriausybė
ketvirtadienį pareiškė netrukus paleisianti iš kalėjimų dar 100 Taliba-
no narių, nors kovotojai pasitraukė iš derybų dėl visaverčio apsikeiti-
mo belaisviais ir atmetė Kabulo laipsnišką jų paleidimą kaip „ne-
priimtiną“.

Prezidento Ashrafo Ghani (Ašrafo Ganio) administracija trečia-
dienį paleido 100 didelio pavojaus visuomenei nekeliančių talibų,
pažadėjusių niekada nebesiimti ginklų. Valdžia žadėjo išlaisvinti dar
tiek pat tokių kovotojų ketvirtadienį.

Kaliniai paleidžiami A. Ghani tebesistengiant išspręsti
besitęsiančią politinę krizę, nuraminti JAV dėl stringančio taikos pro-
ceso ir suvaldyti Afganistane plintančią koronaviruso epidemiją, ku-
ri, kaip baiminasi  pareigūnai, gali išprovokuoti riaušes šalies kalėji-
muose.

Kabulas „paleis 100 kalinamų talibų, atsižvelgdamas į jų sveika-
tos būklę, amžių ir liekantį bausmės laiką, mums dedant pastangas
pasiekti taiką ir suvaldyti COVID-19“ plitimą šalyje, tviteryje paskel-
bė Nacionalinio saugumo tarybos biuro atstovas Javidas Faisalas
(Džavidas Faisalas).

Talibano atstovas Zabihullah Mujahid (Zabihula Mudžahidas)
savo ruožtu pareiškė naujienų agentūrai AFP, kad šio vyriausybės
žingsnio nepakanka.

Praėjusią savaitę nedidelė Talibano delegacija lankėsi sostinė-
je, kur aptarė su vyriausybe visaverčius kalinių mainus, per kuriuos
iš pradžių turėjo būti paleisti 5 000 sukilėlių mainais į 1 000 afganų
saugumo pajėgų narių.

Tačiau antradienį talibai pasitraukė iš „bergždžio“ dialogo ir
sugrįžo į pietinę Kandaharo provinciją.

„Mūsų pozicija dėl kalinių mainų yra labai aiški“, – sakė Z. Muja-
hidas.



„Dabar kasdien paleidžiami šimtai kalinių. Tai nesusiję su mūsų
procesu, ir mums tai nepriimtina“, – pridūrė jis.

Paklaustas, kodėl vyriausybė tebepaleidžia iš kalėjimų Talibano
narius, nors atrodo, kad kalinių mainai žlugo, J. Faisalas atsakė:
„Turime skatinti taikos procesą“.

Vasario pabaigoje JAV pasirašė su Talibanu susitarimo dėl
užsienio pajėgų išvedimo iš Afganistano. Šis dokumentas įpareigoja
Kabulą, kuris nėra susitarimo signataras, dalyvauti kalinamų asme-
nų mainuose.

Tikėtasi, kad šis žingsnis paruoštų dirvą „Afganistano vidaus“
taikos deryboms, turėjusioms prasidėti kovo 10 dieną. Dabar niekas
nežino, ar dialogas apskritai bus užmegztas ir kada tai galėtų įvykti.

Pagal sudarytą susitarimą Amerikos ir kitų šalių kariai turi palikti
Afganistaną per 13 mėnesių, o Talibanas įpareigojamas derėtis su
Kabulu bei užtikrinti tam tikras saugumo garantijas.

„Gazprom“ tarptautinėje rinkoje pasiskolino 1 mlrd. eurų už
2,95 proc.

Maskva, balandžio 9 d. („Interfax“-BNS). Rusijos dujų gigantas
„Gazprom“ tarptautinėje kapitalo rinkoje pardavė penkerių metų
trukmės 1 mlrd. eurų dydžio obligacijų emisiją už 2,95 proc. metų
palūkanų.

Orientacinis pajamingumas nuo pradinio 3,375 proc. buvo
sumažintas iki 3,125 procento. Obligacijų paklausa investuotojų
paraiškose siekė 3 mlrd. eurų.

Rusijos dujų monopolininkas pastarąjį kartą tarptautinėje rinkoje
skolinosi šiemet vasarį (po metų pertraukos) – pardavė 2 mlrd. JAV
dolerių dydžio 10 metų trukmės obligacijų emisiją už 3,25 proc. me-
tų palūkanų.

„Gazprom“ bene aktyviausiai iš Rusijos bendrovių skolinasi
tarptautinėje rinkoje, tačiau pernai jam teko skolinimąsi gana ilgam
stabdyti dėl beveik 3 mlrd. JAV dolerių vertės konflikto su Ukrainos
„Naftogaz“, kuris per teismus Europoje siekė „Gazprom“ aktyvų
užsienyje arešto. Šis ginčas taikos sutartimi buvo užbaigtas praėju-
sių metų pabaigoje.

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
Didžiojo ketvirtadienio vakaras (ABC)
Paskutinės vakarienės Mišios
Pirmasis skaitinys (Iš 12, 1–8. 11–14)

    Viešpats kalbėjo Mozei ir Araonui Egip-
te: „Tegu šis mėnuo jums pradeda mėnesių
eilę, tegul jis būna pirmasis metų mėnuo.
Paskelbkite visai Izraelio bendruomenei:

    'Dešimtą šio mėnesio dieną kiekvienas
tegu parūpina savo šeimynai, savo na-
mams, avinėlį. Jeigu šeimyna būtų per
maža avinėliui suvalgyti, jį tegul ima
susidėjęs su savo namų artimiausiu kaimy-
nu, žiūrėdamas, kad pakankamai būtų as-
menų avinėliui suvalgyti. Tasai avinėlis pri-
valo būti be ydos, patinėlis, vienmetis –
ėraitis arba ožaitis. Jį palaikykite iki keturio-
liktos šio mėnesio dienos. Tada susirinkusi
visa Izraelio bendruomenė pavakare avinė-
lius tepapjauna. Reikia paimti avinėlio krau-
jo ir juo patepti šonines ir viršutinę durų
staktas namų, kuriuose avinėlis bus valgo-
mas. Tą naktį reikia suvalgyti mėsą. Iškeptą



ant ugnies reikia suvalgyti ją su nerauginta
duona ir karčiomis salotomis.

    O valgyti avinėlį turėsite šitaip:
susijuosę strėnas, apsiavę kurpėmis kojas,
laikydami rankoje lazdą. Jį valgykite pasku-
bomis! Bus gi Viešpaties Pascha – perėji-
mas. Tą naktį aš eisiu per Egiptą ir
išžudysiu visus jo pirmgimius – žmonių ir
galvijų. Įvykdysiu teismą visiems Egipto
dievaičiams; aš – Viešpats. O kraujas ant
staktų namų, kur jūs gyvenate, bus saugan-
tis ženklas; pamatęs kraują, pro jus aš
praeisiu, ir jūsų neištiks ta nelaimė, kuria
nubausiu Egiptą. Šią dieną privalote kas
metai minėti. Ją švęskite amžiais, kartų kar-
tomis, kaip iškilmę Viešpaties garbei'“.

Atliepiamoji psalmė (Ps 115, 12–13. 15–
18)

P. – Laiminimo taurė yra bendravimas
Kristaus kraujyje.

Kuo gi aš Viešpačiui atsidėkosiu
už visa gera, ką man padarė?
Išganymo taurę pakelsiu,
Viešpaties vardą kartosiu. – P.
Viešpaties akyse didžiai brangūs
mirštantys jo teisieji.
Viešpatie, aš tavo tarnas,
tavo tarnas – sūnus tavosios tarnaitės. –

P.
Tau padėkos auką aukosiu,
šauksiuosi Viešpaties vardo.
Aš Viešpačiui įžadus atitesėsiu
prieš visą jo tautą. – P.

Antrasis skaitinys (1 Kor 11, 23–26)
    Broliai!
    Aš tai gavau iš Viešpaties ir tai perda-

viau jums, kad Viešpats Jėzus tą naktį, ku-
rią buvo išduotas, paėmė duoną ir,
sukalbėjęs padėkos maldą, sulaužė ir tarė:
„Tai yra mano kūnas, kuris už jus duoda-
mas. Tai darykite mano atminimui“. Tuo
pačiu būdu po vakarienės jis paėmė taurę ir
tarė: „Ši taurė yra Naujoji Sandora mano
kraujyje. Kiek kartų gersite, darykite tai ma-
no atminimui“.

    Taigi, kada tik valgote šitą duoną ir ge-
riate iš šitos taurės, jūs skelbiate Viešpaties
mirtį, kol jis ateis.

Posmelis prieš evangeliją (Jn 13, 34)

„Aš jums duodu naują įsakymą, – sa-
ko Viešpats, – kad jūs vienas kitą mylėtu-
mėte, kaip aš jus mylėjau“.

Evangelija (Jn 13, 1–15)

    Tai buvo prieš Velykų šventę. Jėzus,
žinodamas, jog atėjo metas jam iš šio pa-
saulio keliauti pas Tėvą, ir mylėdamas sa-
vuosius pasaulyje, parodė jiems savo meilę
iki galo.

    Vakarienės metu, kai velnias jau buvo
įkvėpęs Judo Iskarijoto širdin sumanymą
išduoti jį, žinodamas, kad Tėvas yra visa
atidavęs į jo rankas, kad jis išėjęs iš Dievo
ir einąs pas Dievą, Jėzus pakyla nuo stalo,
nusivelka viršutinius drabužius ir persijuosia
rankšluosčiu. Paskui įsipila vandens į
praustuvą ir ima mazgoti mokiniams kojas
bei šluostyti jas rankšluosčiu, kuriuo buvo
persijuosęs.

    Taip jis prieina prie Simono Petro. Šis
jam sako: „Viešpatie, nejau tu mazgosi man
kojas!“

    Jėzus jam atsakė: „Tu dabar nesupran-
ti, ką aš darau, bet vėliau suprasi“.

    Petras atsiliepė: „Tu nemazgosi man
kojų per amžius!“

    Jėzus jam sako: „Jei tavęs nenuplau-
siu, neturėsi dalies su manimi“.

    Tada Simonas Petras sušuko:
„Viešpatie, ne tik kojas, bet ir rankas, ir gal-
vą!“

    Jėzus į tai atsakė: „Kas išsimaudęs,
tam nėra reikalo praustis, nebent kojas nu-
simazgoti, nes jis visas švarus. Ir jūs esate
švarūs, deja, ne visi“. Jis mat žinojo apie
savo išdavėją ir todėl pasakė: „Jūs ne visi
švarūs“.

    Numazgojęs mokiniams kojas, jis
užsivilko drabužius ir, sugrįžęs prie stalo,
paklausė: „Ar suprantate, ką jums pada-
riau? Jūs vadinate mane 'Mokytoju' ir
'Viešpačiu', ir gerai sakote, nes aš toks ir
esu. Jei tad aš – Viešpats ir Mokytojas –
numazgojau jums kojas, tai ir jūs turite vieni
kitiems kojas mazgoti. Aš jums daviau pa-
vyzdį, kad ir jūs darytumėte, kaip aš jums
dariau“.
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