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VELYKOS - gamtos atbudimo, pavasario džiaugsmo ir
linksmybių šventė. Senovės lietuviams tai buvo didžioji
pavasario šventė, kuri dabar atitinka krikščionių Velykų
laiką. Ji kilnojama - švenčiama pirmąjį mėnulio pilnaties
sekmadienį po pavasario
lygiadienio. Velykų
pavadinimas kilęs iš žodžio „vėlės“. Seniau buvo
tradicija tą dieną lankyti mirusiųjų kapus, nunešti jiems
maisto - kiaušinių. Mūsų protėviai tikėdavo, kad, atėjus
pavasariui, vėlės atsikelia iš žemės. Pirmasis perkūnas
jas priversdavo sugrįžti į kapus. Tikėta, kad mirusiųjų
vėlės išlenda su atgimstančia gamta, pasitraukia po
pirmojo Perkūno.
Religinė šventė Šv. Velykos neatsiejamos nuo religijos
bei tikėjimo. Iki Šv. Velykų, 40 dienų trunkantis
laikotarpis, vadinamas Gavėnia. Jo metu tikintieji
penktadieniais pasninkauja, šitaip apmąstydami Jėzaus Kristaus kankinimą bei nukryžiavimą.
Paskutinėmis dienomis iki Šv. Velykų bažnyčiose nevyksta mišios. Jos prasideda tik šeštadienio naktį,
vadinamą velyknaktį. Jo metu einamas kryžiaus kelias, vaizduojantis Kristaus kančias. Po kančių, kuomet
įvyko prisikėlimas, visa žmonija švenčia. Šv. Velykos – tai atsinaujinimo bei džiaugsmo šventė, kuri į
namus turi atnešti tik gėrį ir susitaikymą, jei būta pykčių. Velykų burtai ir žaidimai. Reikėtų nepamiršti,
jog per šią šventę žmonės žaidžia pačius įvairiausius žaidimus. Velykų dieną įprasta svečiuotis ir kuo
daugiau bendrauti su artimaisiais, o mažiesiems dažniausiai siūloma kuo daugiau suptis sūpynėse. Buvo
sakoma, jog kuo ilgiau ir stipriau supsies, tuo laimingesni bei sėkmingesni metai laukią. Labai svarbu Šv.
Velykų dieną ridenti margučius. Tai dar vienas smagus žaidimas, kurio metu stengiamasi nuridenti kuo
toliau ir laimėti kuo daugiau margučių. Tai sukelia daug džiaugsmo, kuris simboliškai visus turėtų lydėti
ateinančiais metais. Taip pat iki šių dienų yra išlikęs vienas iš šventės papročių, jog norint namuose
sulaukti skalsos bei gerovės per Velykų pusryčius reikia nulupti pirmą kiaušinį ir jį padalinti į tiek dalių,
kiek prie stalo sėdi žmonių ir visiems po gabalėlį suvalgyti. Taip pat iš senovės atėjęs tikėjimas, jog prieš
Velykų rytą, dar saulei patekant, reikia nusiprausti šaltu vandeniu, tuomet dings visi skauduliai.
Gyventojas Kęstutis SOBECKIS Internetinė prieiga: http://balsas.lt

PO PASAULĮ PASIŽVALGIUS: VELYKŲ TRADICIJOS SVETUR
Dažnas lietuvis stengiasi Velykas švęsti gimtinėje su artimiausiais žmonėmis, šeima bei gausybe
gražuolių margučių. Tačiau šįkart pasmalsaukime, kaip Velykos švenčiamos kituose kraštuose – juk
niekada nežinai, kur likimas gali žmogų nublokšti!
Prancūzija laikoma krikščionybės lopšiu, o per Velykas margučiai dalijami kiekvienam
sutiktajam gatvėje. Beje, prancūzai tiki, kad penktadienį prieš Velykas visi Velykų varpai skrenda į
Vatikaną ir nešasi kančią bei sielvartą.
Italijoje visi šeimos nariai privalo apsikeisti dovanomis, t. y. savo kurtais margučiais. Ruošiami
specialūs pusryčiai, per kuriuos tiekiamas saliamis, kiaušiniai, specialus sūrio tortas ir tradicinis pyragas
su migdolais bei vaisiais cukruje. Tiesa, pastaruoju metu margučius keičia šokoladukai.
Ispanija. Velykos minimos itin iškilmingai. Senovinių brolijų nariai rengia įvairias procesijas,
susijusias su Velykomis ir jų tradicijomis. Palmių sekmadienį dauguma bažnyčių taip pat organizuoja
procesijas, minėdamos Kristaus įžengimą į Jeruzalę. Šiose procesijose gali dalyvauti visi norintys, ne tik
brolijų nariai. Vaikai rankose dažnai turi nedidelius, o suaugusieji – didžiulius palmių lapus ar alyvų
šakas, pašventintas bažnyčioje. Ispanai ruošia tradicinį Velykų patiekalą – piene mirkytą keptą duoną,
apibarstytą ruduoju cukrumi.
Graikija. Velykų šeštadienį pro salos gyventojų langus ir balkonus pasipila molinių indų kruša.
Žmonės pro balkonus mėto vandens ar vyno sklidinus ąsočius. Tai savotiškos varžybos – didžiausius
indus išmetę žmonės sulaukia daugiausia plojimų. Tikima, kad indų mėtymas neša laimę, o į užantį
įsidėta šukė neš sėkmę visus ateinančius metus.
Čekija ir Slovakija. Šiose šalyse daugumą sudaro ortodoksai, tad čia švenčiama pavasario
pradžios šventė. Velykų tradicijos geriausiai puoselėjamos kaimuose ir mažuose miestuose, o rankomis
dažyti kiaušiniai yra pagrindinis simbolis. Velykų pirmadienį vaikinai simboliškai šakelėmis čaižo
merginoms kojas. Tikima, kad tai turi suteikti sveikatos ir išsaugoti jaunystę. Nuplakta moteris kaip
atleidimo ir dėkingumo ženklą vyrui duoda margutį. Na, o mainais į plakimą vakare moterys ant bet kurio
vyro gali užpilti kibirą šalto vandens.
Vokietija ir Lenkija. Vokietijoje per Velykas ant medžių dažnai kabinami tušti marginti
kiaušiniai. Lenkų pagrindinė tradicija – dalytis margučiais su kaimynais.
Norvegija ir Suomija. Norvegai per Velykas mėgsta ne tik slidinėti kalnuose ir marginti
kiaušinius, bet ir narplioti painias žmogžudystes. Dauguma televizijos kanalų rodo detektyvines istorijas,
laikraščiai bei žurnalai jas spausdina, o skaitytojai bando išsiaiškinti. Suomiams Velykos asocijuojasi su
fejerverkais bei ugnies šou, kadaise turėjusiais gąsdinti piktąsias dvasias.
Airija ir Didžioji Britanija. Airių išskirtinė tradicija – šokiai iki paryčių, na, o britai kepa
kryžiaus formos bandeles ir tarpusavyje keičiasi šokoladiniais kiaušiniais. Taip pat būtina ant stalo padėti
11 baltų marcipaninių rutuliukų su kokosais – jie simbolizuoja 11 apaštalų. Anglijos kaimuose Velykos
švenčiamos itin iškilmingai, bažnyčios puošiamos gyvomis gėlėmis. Beje, visose Anglijos grafystėse jau
daugelį šimtmečių gyvuoja paprotys ridenti margučius nuo žole apaugusių šlaitų. Šias varžybas laimi
dalyvis, kurio margutis nurieda toliausiai arba pataiko į vartelius iš dviejų kuolelių. Na, o Lankašyre
tikima, kad velykinių kiaušinių lukštus būtina kruopščiai susmulkinti, nes kitaip juos pavogs raganos ir
pasidarys valteles.
Naujoji Zelandija. Vietos gyventojai eina į bažnyčią visą savaitgalį, o parduotuvėse gausu įvairių
margučių bei karštų kryžiaus formos bandelių. Puoselėdami tradicijas vaikai dažniausiai varžosi margučių
medžioklės šventėje – turi rasti kuo daugiau paslėptų spalvotų kiaušinių.
Australija, JAV, Kanada. Australijoje taip pat dažomi margučiai. Viena iš neįprastų tradicijų –
specialių bandelių, kuriose įspaustas kryžiaus ženklas, kepimas. Beje, JAV pagrindinis Velykų atributas
yra triušis. Tarp vaikų vyksta margučių medžioklės varžybos, o nugalėtojui tenka prizas – tam tikra
pinigų suma.
Brazilija ir Kolumbija. Brazilijoje valgomi šokoladiniai kiaušiniai, tėvai dažnai rengia kiaušinių
medžioklę savo vaikams. Kolumbijoje Velykos švenčiamos išties egzotiškai. Ant švenčių stalo puikuojasi
iguanų arba vėžlių kiaušiniai, sriuba iš iguanų, troškinta kaimanų arba kapibarų (didžiausias pasaulyje
graužikas) mėsa. Daugelis Kolumbijos gyventojų ištisas valandas keliauja tarpmiestiniais autobusais, kad
praleistų Velykas su šeima.
Parinko socialinė darbuotoja Dana ČAPSKIENĖ

Linkiu saulėtų ir šviesių Šv. Velykų, te laimina visus dangus!
Prisikėlimo šventę švenčiant, lai džiaugsmas plūsta į namus
upeliais, pievomis, arimais: visais įmanomais keliais...
Atšvęskite Prisikėlimą, pasidalinkite džiaugsmais!
Visiems gražaus, saulėto ir šilto Šv. Velykų ryto,
spalvingų ir gardžių margučių!
O. Budrienė
Aš, Jūratė Albavičienė,
sveikinu visus darbuotojus,
taip pat ir 1gr. moteris su
artėjančiomis Šv. Velykomis
ir tegul kartu su pavasariu į
jūsų namus ateis ramybė,
šiluma, džiaugsmas ir
tikėjimas.
Gyventoja Jūratė
ALBAVIČIENĖ

Su Šv. Velykomis noriu pasveikinti visus darbuotojus ir skiriu jiems šias eiles:
Velykų džiaugsmas ir palaima telydi Jūs žingsnius visus,
Tegul varpai pašaukia laimę, te žodžiai atneša džiaugsmus,
Tegul Šv. Velykų varpo dūžiai širdy palieka laimę amžinai.
Gyventoja Rita BARŠAUSKAITĖ

Su Šv. Velykom sveikinu Marką Sasą. Linkiu jam sveikatos, tvirtų margučių,
ramybės bei džiaugsmo. Gražios pavasario šventės ir visiems Jums, mielieji.
Gyventoja Laima PUNDZIŪTĖ

Sveikiname visus su Šv. Velykomis! Šia džiugia švente norime Jums visiems palinkėti stiprybės,
džiugesio, šypsenų, vienas kitam supratimo, vilties ir stiprybės. Lai margučiai būna tvirti, o Jūsų šventinė
nuotaika gera. Ramybės ir laimės linkime Jums.
1 gr. darbuotojos ir gyventojos

Artinas Šv. Velykos – tai Viešpaties Jėzaus prisikėlimo iš mirties
šventė. Prieš kiekvienas Šv. Velykas būna atgailos ir susikaupimo, pasninko
metas, kuris vadinasi gavėnia. Per gavėnią mes dvasiškai ruošiamės pasitikti
Viešpaties Jėzaus Kristaus pergalę prieš mirtį. Jis mirė ir prisikėlė iš mirties
dėl kiekvieno žmogaus, kad mes turėtume viltį, jog yra amžinas gyvenimas,
kad per Jį mes būtume išvaduoti nuo nuodėmės pančių, nuo amžinosios mirties, nuo velnio žabangų, kad
turėtume viltį išganyme, kurį mums atnešė Jėzus.
Prieš mirtį Jis labai kentėjo už mus visus, buvo nukankintas ir palaidotas, bet prisikėlė, nudžiugino
visus! Tai didis džiaugsmas visai kūrinijai! Tai tikra šventė! Pasveikinkime Jėzų, o Jis pasveikins mus!
Visus vargus Jam paaukokim, nudžiuginkim Dievą, pasveikindami vieni kitus su tyra meile širdyse,
tebūna dvasinis prisikėlimas mumyse. Sveikinu visus su Šv. Velykomis!
Gyventoja Ala BOGAČEK

Atgimusi gamta dovanoja pačią gražiausią pavasario šventę – Šv. Velykas. Linkime, kad prasidėjęs
gražus pavasaris įkvėptų naujų jėgų, džiaugsmo, stiprybės ir optimizmo. Kad šventinis šurmulys
išsklaidytų kasdienius rūpesčius, o kiekviena auštanti pavasario diena atneštų gerą ir saulėtą nuotaiką.
Socialinio darbo padalinio vedėja Renata Mališkienė ir vyresnioji socialinė darbuotoja Aušra Buzienė

Didvyžių socialinės globos namų tarybos
nariai sveikina su Šv. Velykomis:
KĘSTUTIS SOBECKIS: Sveikinu visus gyventojus
su laukiamiausia pavasario švente ir linkiu sveikatos
bei laimingo gyvenimo.
EGLĖ KRIŠČIŪNAITĖ: Visiems globos namų
gyventojams linkiu, kad išsiskleidę pirmieji žiedai
sušildytų mūsų širdis ir pripildytų džiaugsmo
prasidėjus pavasariui!
Jums norim palinkėti iš visos širdies,
LEONORA BARAUSKIENĖ: Šventų Velykų
Kad sieloje gerumo gėlės skleistųs.
proga sveikinu visus darbuotojus ir gyventojus
Kad jėgos vėl atgimtų su gamta,
linkėdama linksmų Velykų, svajonių išsipildymo ir
Kad šviesią mintį dar geresnę keistų.
svajingų dienų visais likusiais metais.
Kad duona ir medum kvepėtų Jūs namai,
IRENA KOLOMENČIKOVAITĖ: Sveikinu Jus
Kad būtų jie užuovėja saugiausia.
visus artimuosius, draugus, darbuotojus, gyventojus
Kad baltas angelas - dangaus pasiuntinys su Šv. Velykomis ir noriu palinkėti vieno, bet labai
Juos saugotų, globotų, neapleistų.
svarbaus dalyko Jūsų gyvenime – tai stiprios
Sveikiname su šv. Velykomis!!!
sveikatos.
Linkime kietų kiaušinių ir puikaus savaitgalio! 
DANA ČAPSKIENĖ: Sveikinu visus su Šv.
Sveikina: 8 grupės darbuotojos ir gyventojai.
Velykomis ir linkiu daug margučių, šypsenų,
meilės, artimų, draugų.
NARVYDAS PAULIONIS: su Šv. Velykomis sveikinu visus globos namų bendruomenės darbuotojus ir
gyventojus bei siunčiu šį eilėraštį:
Būkim pasveikinti visi
Būkim palaiminti visi
Šventą Velykų rytą
Prisikėlimą Jėzaus švęsdami.
Jau skambina varpai bažnyčioj
Džiaugsmingos giesmės aleliuja
Jau papuoštos verbom seklyčios
Gerumas neapsakomas širdy ir sieloj.
Su pavasario pirmom gėlėm
Gamtos didysis atbudimas
Su vyturėlio nuostabiom giesmėm
Gyvenimo su laime sujudimas.
Nežinomi mums Viešpaties keliai
Į mūsų širdis, protus, sielas
Tebūna šis Dieviškas laikas
Mūsų gyvenime mielas.
ALGIRDAS ŽATKUS: Šv. Velykų proga sveikinu Didvyžių socialinės globos namų darbuotojus už jų
nenuilstamą, mums, gyventojams, taip reikalingą darbą. Taip pat sveikinu ir visus globos namų
gyventojus. Linkiu ateityje visiems išlikti optimistais, nepamiršti tolerancijos, būti pakantesniems vieni
kitiems. Tad visiems linkiu daug daug geros sveikatos, susikaupimo prieš šią Didžiąją šventę.
ALGIMANTAS JUCAITIS: Senjorams linkiu prasmingų ir džiaugsmingų likusių gyvenimo metų!
JONAS SALANAUSKAS: Sveikinu visą Globos namų tarybą bei visus bendruomenės gyventojus su
Šv. Velykomis ir linkiu sveikatos, stiprybės ir Dievo palaimos.
ERNESTA CHAIZYTĖ: Rita, Birute, Audrone, Jolanta, Dana, Egle ir Lolita – širdingai aš linkiu
džiugių Šv. Velykų, pavasario gražių gėlių, šventai palaimintos Jūs būkit su nuostabiu žodžiu MYLIU.
Dariau, sveikinu tave su Šv. Velykomis ir linkiu daug laimės, džiaugsmo, sveikatos, meilės ir pinigų.
Artėja nuostabi šventė – Šv. Velykos!!! Norėčiau pasveikinti Didvyžių socialinės globos namų
gyventojus ir darbuotojus su šia pavasario švente!!! Norėčiau palinkėti daug gražiai numargintų
margučių, meilės ir sėkmės!!!
Gyventoja Laima BUTKEVIČIŪTĖ

KLAUSIMĖLIS:
Šv. Velykos. Ką Jums reiškia ši
šventė? Kur švenčiate šią
šventę? Kaip manote, iš kur
atsirado
tokia
tradicija
(marginti kiaušinius)?
Gyventojas ROMAS S. Ši šventė
man reiškia Kristaus prisikėlimo šventę. Anksčiau švęsdavau šeimoje, namuose, o dabar globos namuose.
O tokia tradicija kaip marginti kiaušinius, tai manau, kad yra atsiradusi nuo Krikščionybės laikų.
Darbuotoja. Man ši šventė reiškia pavasario prabudimą. Švenčiu namuose. Tokia tradicija kaip
marginti kiaušinius, tai, manau, kad atsirado iš mūsų protėvių.
Gyventoja JOLANTA M. Šv. Velykos reiškia pavasario šventę. Švenčiu draugų rate. O atsirado
manau, kad nuo labai seniai.
Gyventojas JONAS K. Šv. Velykos reiškia pavasario – gandro parskridimo šventę. Šią šventę
švenčiu pažįstamų, giminių rate. O tokia tradicija kaip marginti kiaušinius, tai manau, kad atsirado nuo
seno. Tai visuotinio gamtos atgimimo šventė, atvaizduota kiaušinio lukštuose.
Gyventojas KĘSTUTIS S. Šv. Velykos – tai pavasario šventė, atgimimas. Tai laukiamiausia ir
įdomiausia pavasario šventė..
Gyventojas NARVYDAS P. Ši šventė – tai Jėzaus prisikėlimas ir gamtos atbudimas. Šv. Velykų
šventimas bendruomenės rate. Kiaušinių marginimas - sena Krikščioniška tradicija, pereinanti iš kartos į
kartą.
Gyventoja LEONORA B. Šv. Velykos – tai susitikimas su giminėmis, margučių dažymas.
Džiaugiuosi tuo, jog Lietuvai tapus laisva, į bažnyčią galima eiti nevaržomai ir džiaugsmingai švęsti
tokias Krikščioniškas šventes. Manau, kad kai Lietuva tapo pakrikštinta, tai tuo pačiu atėjo tradicija
marginti kiaušinius.
Darbuotoja. Man Šv. Velykos reiškia Jėzaus prisikėlimą ir atbundantį pavasarį. Mūsų Šv.
Velykos švenčiamos šeimos rate. Tokia tradicija kaip marginti kiaušinius, tai manau, kad atsirado iš mūsų
protėvių ir kartojasi iš kartos į kartą.
Darbuotoja. Man tai linksma pavasarinė Velykinė šventė. Ši šventė švenčiama namuose su
liaudiškom tradicijom. Manau, kad kiaušinių marginimo tradicija yra kilusi iš labai senų Krikščioniškų
laikų, todėl ir mes turime jų laikytis bei perduoti iš kartos į kartą.
Kalbino: gyventojas Renatas BURKŠAITIS

Velykų šviesų rytą linkiu Jums daug draugų,
Kiaušiniai lai ridenas ir mirga nuo spalvų.
Gražių pavasario dienų, ramybės, meilės kupinų,
Šį rytą palinkėt skubu.
SPĮ užimtumo specialistė Lolita sveikina visus
gyventojus su Šv. Velykomis.
Bėgo kiškis per pievutę, nešė jis velykinį margutį
Oi tu, kiški, neskubėk, visiems laimės palinkėk.
Džiaugsmo, gero derliaus palinkėk ir vaikams margučius rident padėk.
Visus sveikinu su Šv. Velykomis, nes tai pati džiaugsmingiausia pavasario šventė, kur dažome
margučius be jokio nuovargio su įvairiomis spalvomis. Stalas būna papuoštas pavasariniais žalumynais,
visi laukiame svečių, artimųjų, kad pabūtume ir pasidžiaugtume visi kartu šia nuostabia švente. Ši šventė
– tai prabudimas pavasario iš po žiemos miego. Linksmų Šv. Velykų ir stiprių margučių!
Gyventoja Irena DARČIANOVAITĖ

Su ŠV. Velykom!
Mieli darbuotojai ir gyventojai, sveikiname Jus su šia
didele ir gražia švente.
Todėl ta proga nepatingėkim paspausti
vienas kitam rankų.
Tuomet ir šypsenų bus daugiau veiduos.
Ir tegul gaivus vėjas atneša į Jūsų namus neapsakomos
laimės ir daug džiaugsmingų akimirkų.
2 grupės gyventojai ir darbuotojai

Šv.
Velykų
proga norėtume palinkėti daug laimės,
kurios taip visiems trūksta, džiaugsmo,
kurio niekada nebūna per daug ir
sveikatos, kuri taip visiems reikalinga.
Linksmų švenčių Jums linki 4 gr. bendruomenė

Artėja nuostabi šventė – Šv. Velykos!!!
Norėčiau pasveikinti Didvyžių socialinės globos namų gyventojus ir darbuotojus su šia
pavasario švente!!! Norėčiau palinkėti daug gražiai numargintų margučių, meilės ir
sėkmės!!!
Gyventoja Laima BUTKEVIČIŪTĖ

Vaikučiai pabiručiai – tarsi margučiai
Ir ateis šventė pavasario - Velykos!!!
Paukščiai tarsi ateities pranašai neš šventę ant sparnų
Tėveliai su vaikučiais margins Velykinius kiaušinius – margučius.
Įvairiai numarginti, sudėti į krepšelį, padėti ant stalelio.
Vaišinsis margučiais visi: ir šventė bus nuostabiai graži!!!
Gyventoja Laima BUTKEVIČIŪTĖ

Bundanti gamta skelbia apie artėjančią gražiausią pavasario
šventę – Šv. Velykas. Šios nuostabios šventės akimirkomis
atgimkime tauresniems troškimams ir viltims, dalykime
žmonėms gerumą, šypsenas, meilę. Tegul mūsų širdys
prisipildo
gaivaus pavasariško džiaugsmo ir vidinės darnos, o namus
apgaubia ramybė, nauja viltis ir gyvenimo šviesa.
Su Šv. Velykomis Jus sveikina 3 gr. gyventojai ir
darbuotojos
Šventinį laikraščio priedą rengė socialinės darbuotojos Dana Čapskienė ir Ramunė Brazauskienė
Didvyžiai, tel.: ( 8-342)20521
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