
Kirkeåret 
Kirkeåret begynner 1. søndag i advent. Jul, påske og pinse er de tre store høytidene. 
Tekstene for hver søndag finner du på www.bibel.no, eller bak i Bibelen eller NT. 
Hver søndag har sine bibeltekster, men hovedpersonen er alltid den samme-Jesus 
Kristus. 
(GT-tekst) 
(NT-tekst utenom evangeliene) 
(Evangelietekst - frå Evangeliene) 
Eksempel: Påskedag har disse tekster: 
I Sal 118,14-24 
1 Kor 15,1-11 
Luk 24,1-9 
 
II Jes 52,7-10 
Rom 14,7-9 
Matt 28,1-10 
 
III 2 Mos 15,1-3 
Kol 2,12-15 
Joh 20,1-10 
 
Forklaring: l, II og III tyder første, andre og tredje tekstrekke. Tekstane møter oss et 
år slik de står i første rekke, neste år slik dei står i andre rekke, og til sist slik de står i 
tredje rekke. Av og til prekes det over andre tekster, men som oftest er det 
evangelietekstane i hver av rekkeene det blir prekt over. 
På kirkeårssirkelen er de ulike kirkeårstidene merket av med hver sin farge, men det 
er ikke merket av alle dager som har egen farge. Fargene har denne betydning: 
 

Kirkeårets farger 
 
Hvitt eller Gull står for glede og fest, minner om Kristi oppstandelse. Benyttes i 
Påsketiden(1. påskedag - 6. søndag etter påske), Juletiden(Julaften-Kristi 
Åpenbaringsdag(unntatt 2.juledag), Dåp og Vigsel, Treenighetssøndagen, Alle 
Helgens Dag. 
Rødt minner om ild(Helligånden)og kristent vitnesbyrd. Benyttes Pinse(Pinseaften-2. 
Pinsedag), Konfirmasjon, Jul(St Stefanusdagen, 2. juledag) 
St.Hans(24.juni)Olsok(29.juli)Mikkelsmess(29.september), Helgendager. 
Fiolett understreker bot (alvor) eller sorg. Benyttes Adventstiden: 4 søndager i 
advent, Fastetiden: (Askeonsdag – Langfredag), Bots-og bønnedagen, Skriftemål, 
Gravferd. 
Svart understreker sorg. Benyttes Gravferd, Langfredag. Bots-og bønnedagen. 
Grønt taler om at Kristus vokser i oss og at vår kjennskap til Ham skal øke. Benyttes 
Åpenbaringstiden: 1. søndag etter Kristi Åpenbaring - Fastelavnssøndag. 
Treenighetstiden: 2. søndag i Treenighetstiden og ut kirkeåret. 
Blå peker på Maria, Lydighet mot Kristus. Benyttes Marimesse- Maria budskapsdag.  
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