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Baggrund

Kirkeåret

De store kirkefester

Et nyt år i kirken starter ikke til nytår den 1.
januar. Det starter den første søndag i
advent, altså omkring slutningen af
november eller begyndelsen af december.
Første søndag i advent begynder man forfra
med kirkeårets tekster; når det kommende
årstal er ulige, bruger man teksterne fra
første tekstrække, og når det kommende
årstal er lige, bruger man de tekster, der står
i anden tekstrække. Tekstrækkerne står bag i
salmebogen, og der er tekster til hver søndag
i kirkeåret og til hver helligdag.

Kirken fejrer hvert år tre store fester, nemlig
jul, påske og pinse. I julen fejres Jesu fødsel.
I påsken højtideligholdes palmesøndag, Jesu
indtog i Jerusalem, skærtorsdag, hvor Jesus
sad til bords med sine disciple, langfredag er
en sørgedag i kirken, fordi Jesus blev
korsfestet den dag, mens Påskedag og 2.
Påskedag er festdage, hvor Jesu opstandelse
fra de døde påskemorgen fejres.
Pinsen fejres, fordi den allerførste kristne
menighed blev til netop pinsedag, det er så at
sige kirkens fødselsdag, der fejres.

Herunder ses en oversigt over kirkeåret. Alle
dage i året har sin egen farve:
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De fire kirkefarver
I kirken bruges forskellige farver, som
markerer, hvor i kirkeåret man er. Afhængigt
af, hvilken søn- eller helligdag det er, kan
kirken i blomsterudsmykningen og/eller i
præstens messehagel anvende den liturgiske
( = som har med gudstjenesten at gøre) farve,
som svarer til netop den dag.
Kirkeåret har fire liturgiske farver: Hvid, rød,
grøn og lilla:
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Den grønne farve er håbets farve. Den kan
bruges op til 35 dage om året. Farven
symboliserer også vækst, og bruges derfor i
den tid af året, hvor teksterne handler om
Jesu barndom og opvækst, og i den del af
året, hvor teksterne især handler om troen.
Den lilla farve udtrykker bod og anger. Den
kan bruges 9 dage om året.
Langfredag bruger præsten som regel kun sin
sorte præstekjole.
Messehageler

Den hvide farve er festens farve. Den kan
bruges 16 dage om året. Den symboliserer
renhed, lys og glæde.
Den røde farve er ildens farve. Den kan
bruges 3 dage om året. Farven symboliserer
de tunger af ild, som var starten på den
første kristne menighed. Den røde farve
symboliserer også ånden og blodet.

En messehagel er en kappe præsten tager på
over
den
almindelige
præstekjole.
Messehagelen viser den farve, der svarer til
dagen i kirkeåret. Det er ikke alle præster,
der bruger messehagler. Det er heller ikke
alle kirker, der har messehagler i alle de fire
farver. Præsten tager messehagel på, mens
menigheden synger den første salme efter
prædikenen. Den bæres under altergangen
og tages som regel af, efter at præsten har
lyst velsignelsen.
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