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 Gavē a laiks Baznīcā ir sagatavošanās laiks Kristus augšāmcelšanās 
svētkiem. Gavē a mērķis ir garīgie augļi cilvēka dzīvē: atgriešanās no 
grēkiem, izlīgšana ar Dievu, žēlastības dzīves atjaunošana, ticības 
padziļināšana, pieaugšana mīlestībā, miers, vājību un netikumu 
uzvarēšana.  

 Katehisms mums atgādina: ”Iekšēja gandarīšana ir krasa visas 
dzīves ievirzes izmaiņa, atgriešanās, pievēršanās Dievam no visas sirds, 
grēkošanas pārtraukšana, novēršanās no ļauna, izjūtot pretīgumu pret 
ļaunajiem darbiem, kurus esam darījuši. Tai pašā laikā tā ietver arī vēlmi 
un apņemšanos izmainīt savu dzīvi, cerot uz Dieva žēlsirdību un 
paļaujoties un Viņa žēlastības palīdzību” (KBK 1431) 

 Baznīca gavēņa laikā aicina uz gandarīšanu:  
Lūgties, gavēt, darīt žēlsirdības darbus, pacietīgi panest 
ciešsanas un nelaimes, labprātīgi uzņemties ikdienišķās 
grūtības, klausīties gavēņa sprediķus, izsūdzēt grēkus, 
pieņemt sv. Komūniju, rūpēties par tuvinieku pestīšanu. 
Lielā gavēņa laikā Baznīca aizliedz piedalīties atklātās 
izpriecās. 

Atgriezieties pie manis  
no visas savas sirds! (Jl 2,12) 

2016. g. 
Lielais gavēnis katoļiem 

sākas 10. februārī 
Kristus augšāmcelšanās   

27. martā 

  Gavēņa laikam raksturīgās lūgšanas ir: 
 Gaēēņa Svētās Mises  
 Ryugtōs sōpes – dziedājĒmi kĒrĀs ticīgie āārdĀmā JēzĒs 

sāāēs Ēn ciešanas, kā arī JaĒnaēas Marijas sirds sāāes, 
redzĀt saēa dieēišķā Dēla ciešanas.  

 Krustaceļš – KristĒs krĒstaceļa 14 stacijĒ aācere.  
 Rožukronis - RĀžĒkrĀņa sāāīgās daļas nĀslēāĒmĒ lūgšanas.  

 Gavēņa dziesmas – nĀžēlas Ēn gandarīšanas āilnās 
dziesmas, kĒras āamĒdina mūs Ēz īstĒ kristīgĒ dzīēi . 

 Ticīgie aicināti ņemt aktīēĒ dalībĒ šajās lūgšanās 
draudzes dievnamos.  
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 Gavē a laikam raksturīgie žēlsirdības darbi: 

 Attiecībā pret sevi: Būt žēlsirdīgam pret savu dvēseli 
un garīgo dzīvi nozīmē atbrīvoties no grēkiem caur 
Grēksūdzes sakramentu un rūpēties par cienīgu Svētās 
Komūnijas pie emšanu. emt dalību svētdien Sv. Misē. 
Izvairīties no apstākļiem, kas ved uz grēku. Cīnīties ar 
galvenajiem     grēkiem, proti: lepnību, skaudību, skopumu, nešķīstību,   negausību, 
dusmām, slinkumu. 

 Attiecībā pret citiem: Lūgties par dzīvajiem un mirušajiem. No sirds piedot. 
Mierināt noskumušos. Dod labo padomu tiem, kas šaubās. Iemācīt tos, kuri nezina un 
aicināt grēcinieku uz atgriešanos. Pacietīgi panest citu vājības. Pēc iespējas materiāli 

atbalstīt trūkumcietējus.  

 Gavēnis jeb gavēšanas veidi.  

 Obligāti gavē i jāievēro Pelnu trešdienā, 
Lielajā Piektdienā (šajās dienās drīkst ēst līdz 
sātam tikai vienu reizi dienā).  Visās 
piektdienās (atturība no gaļas ēdieniem), 
iz emot, ja piektdiena iekrīt lielajos svētkos! 

 Simboliski gavēni var iedalīt uz jūtu, 
dzirdes, redzes, mēles, garšas gavēni. Baznīca 
aicina atteikties no visa, kas traucē mūsu 
garīgajai dzīvei, ierobežot sevi, lai būtu laiks 
Dievam un tuviniekiem, lai būtu pietiekoši 

laika lūgšanai un Sv. Mises apmeklēšanai.  

Jūtu gavēnis iekļauj sevī atturību no dusmām, naida, no negatīvām emocijām, no 
miesīgām iekārēm... utt. 

Dzirdes gavēnis iekļauj sevī atturību no skaļas mūzikas klausīšanas, atturību no 
piedalīšanās citu netaisnīgā aprunāšanā, no trokš ainu pasākumu apmeklēšanas… utt. 

Redzes gavēnis iekļauj sevī atturību no pārspīlētas televizora vai datora izmantošanas, 
no nelietderīgas pasaulīgu grāmatu, avīžu vai žurnālu lasīšanas…. utt. 

Mēles gavēnis iekļauj sevī atturību no aprunāšanas, zaimošanas, melošanas, 
lamāšanās... utt. 

Garšas gavēnis  iekļauj sevī atturību no treknu, dārgu ēdienu lietošanas, no pārspīlētas 
saldumu lietošanas, no ēšanas ārpus ēdienreizēm... utt. 

“Bet tu, kad gavē, iesvaidi savu galvu un nomazgā savu 
seju, lai tu parādītos kā gavētājs ne cilvēku, bet gan sava 

Gavēņa laikā kārtīgi sagatavojies 
un aizej pie grēksūdzes! 


