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Kirkeåret er opbygget omkring de tre store fester, jul, påske
og pinse. Forud for de to første fester går en forberedelsestid,
henholdsvis advent og faste.
Festens farve er ifølge gammel tradition hvid. Hvid er glædens,
lysets og renhedens farve, og derfor bruger kirken denne farve
ved højtiderne jul og påske, på alle festdagene for Treenigheden
og Kristus og ved kirkeindvielser.
Violet symboliserer anger, bod og bedring, og kirken bruger
derfor denne farve i forberedelsestiden til festen.
Den sidste store fest, pinsen, der falder 50 dage efter påske,
bliver så afslutningen på påskens festperiode. I pinsen mindes
vi, at Helligånden kommer over apostlene i form af ildtunger.
Derfor har denne farven rød. Rødt er også blodets farve og
bruges derfor på kirkens eneste martyrdag, den 26. december,
Sankt Stefans dag.
Grøn er kirkeårets neutrale farve. Den bruges i helligtrekongersog trinitatistiden. Grøn er naturens farve og symboliserer håb
og vækst.
Gennen kirkeåret, der går fra advent til advent, benyttes fastlagte tekster. Den gamle tekst, 1. tekstrække, benyttes i de
kirkeår, hvis hovedpart falder på ulige årstal. Den nye tekst,
2. tekstrække, benyttes i de kirkeår, hvis hovedpart falder på
lige årstal. Teksterne danner grundlag for den kirkelige årstid,
og derved har de liturgiske farver og symboler en relation til
teksterne.
Adventstiden og Helligtrekongerstidens helligdage beregnes i
forhold til julen, mens fastetidens og påsketidens helligdage
beregnes efter påske.
Julen ligger fast, mens påskedag kan ligge mellem d. 22. marts
og d. 25. april. (Det blev faststslået på kirkemødet i Nikæa i
325, at påsken skulle holdes på den 1. søndag efter den 1.
fuldmåne efter forårsjævndøgn). Derfor kan antallet af søndage
efter Helligtrekonger og søndage efter Trinitatis variere.

