Religiøse høytider
De ulike religionene følger forskjellig tidsregning for sine religiøse høytider.
Noen høytider tar utgangspunkt i et solår, mens andre bruker månefasene som utgangspunkt.
Derfor vil noen høytider komme på samme dato år etter år, mens andre vil variere.

HØSTEN 2017

AUGUST
7.

Rakshna Bandhan – Fest for beskyttelse av brødre. Jenter og kvinner gir brødre og fettere en flettet amulett

Hinduisme

15.

Marias oppkallelse til himmelen – Jomfru Maria, Jesu mor

Katolsk og ortodoks kristendom

15.

Janmashtani – Krishnas fødselsdag

Hinduisme

25.

Ganesha Chaturthi – Til minne om Ganeshas fødselsdag

Hinduisme

1.

Feiring av innsettelsen av Guru Grant Sahib (sikhenes hellige bok) i Amritsar

Sikhisme

1.

Id al-adha – Offerfest som avslutter pilegrimsreisen

Islam

8.

Marias fødsel – Jomfru Maria, Jesu mor

Katolsk og ortodoks kristendom

20.–22.

Rosh Hashana – Jødisk nyttår

Jødedom

21.

Al-Hijira – Muslimsk nyttår

Islam

21.– 30.

Navaratri/Dussera starter – Fest til ære for Durga, feirer det godes seier over det onde

Hinduisme

30.

Yom Kippur – Forsoningsdagen. Den helligste dagen for jødene

Jødedom

1.

Ashura – I sjia-islam til minne om imam Hussain

Islam

4.–11.

Sukkot – Til minne om da Gud beskyttet israelittene i ørkenen

Jødedom

9.

Fødselsdagen til Guru Ram Das

Sikhisme (Nanakshahi-kalender)

11.–13.

Simhat Tora – Fest for Toraen. Hele Toraen er lest ferdig, og man begynner på nytt

Jødedom

19.

Divali (Dipavali) – Lysfest. Noen ønsker Vishnu og Lakshmi velkomne til sine hjem, andre feirer hjemkomsten til Rama og Sita

Hinduisme

19.

Divali – Sikhene feirer til minne om den sjette Guru, Guru Hargobind

Sikhisme

31.

Reformasjonen – Til minne om reformasjonen og Luthers 95 teser. Feires innen enkelte protestantiske kirker.
I 2017 er det 500 år siden reformasjonen

Protestantisk kristendom

1.

Allehelgensdag – Til minne om helgener og de døde. I Norge første søndag i november

Protestantisk og katolsk kristendom

2.

Guru Nanaks fødselsdag

Sikhisme (Nanakshahi-kalender)

24.

Martyrens dag – Til minne om Guru Tegh Bahadur

Sikhisme (Nanakshahi-kalender)

1.

Ma’uled al-nabi – Muhammeds fødselsdag. Sjia-muslimer feirer fem dager senere

Islam

3.

1. søndag i advent

Kristendom

6.

St. Nicholas dag – Til minne om biskopen som er forbildet for den moderne julenissen

Katolsk og ortodoks kristendom

8.

Marias uplettede unnfangelse – Maria ble født uten synd

Katolsk kristendom

8.

Bodhi-dagen – Til minne om Buddhas oppvåkning

Buddhisme

12.–19.

Hanukka – Til minne om innvielsen av tempelet i Jerusalem år 165 f.Kr.

Jødedom

25.

Juledag – Til minne om Jesu fødsel. I Norge feires julaften 24. desember

Protestantisk og katolsk kristendom
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KILDER: BBCs «Holy days and festivals calendar» (bbc.co.uk/religion/calendar/), «Chabad org Jewish Calendar» (chabad.org/calendar/)
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