Велика різниця
Великдень за григоріанським календарем у
45% випадків припадає на тиждень раніше, ніж
Великдень за юліанським календарем, в 30% випадків збігається, 5% – різниця в 4 тижні, і 20% – різниця в 5 тижнів (більш, ніж місячний цикл). Різниці в
2–3 тижні не буває.
Хто правий?
Усі ми хочемо дійти до істини і бути цим єдиним
стадом, про яке говорив Христос, хоча б у святкуваннях. Але не так то просто. Кожен має причини
відстоювати свою думку.
Захід підходить зі сторони практичності: якщо
календар відстає, то його слід було поправити і далі
йти в ногу із природою. Час показав, що людство
підтримало ідею нового стилю.
Східні Церкви, натомість, мають свої аргументи.
Стається так, що дата святкування Воскресіння може припасти перед єврейською Пасхою, або ж в самий день, що згідно з євангельським описом є неможливим. Ісус помер перед юдейською Пасхою, а воскрес вже після неї. На думку Східних Церков, це є
прямим порушенням постанов першого Вселенського Собору, який постановив відносити дату Великодня після святкування Мойсеєвої Пасхи.
Однак найважливішим є те, що християнські
свята не прив’язані до певних дат магічним зв’язком. Для нас, християн, православних і католиків,
головне – чинити спомин днів, вшанувати особу,
пригадати і відзначити подію, подякувати, прославити Бога, об’єднатися у спільній молитві.
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Що ж ми святкуємо 14 вересня?
Щороку, 14 вересня за старим стилем, ми зустрічаємо в церковному календарі червоний рядок: «14 вересня. Початок індикту – церковного нового року». Незвичне
слово «індикт» переносить нашу увагу углиб століть, в
часи гонінь на християн. У VI ст., за царювання Юстиніана I (527–565), в християнській Церкві вводять календарне
числення по Індиктах (від лат. Indictio – оголошення).
Саме свято церковного новоліття було встановлено
отцями I Вселенського собору в місті Нікеї, в 325 році, в
пам'ять про офіційне припинення рівноапостольним
царем Костянтином Великим трисотлітнього гоніння християнської Церкви. Таке рішення першого Римського
імператора-християнина виплило після його чудесної
перемоги за допомогою Хреста Господнього над тираном Риму – Максенцієм, війська якого значно перевершували сили Костянтина. Ця чудова перемога була дарована йому 14 вересня 312 року. Тоді святі отці I Вселенського собору встановили святкувати новоліття, як початок християнської свободи.

Церква упродовж року в кожному святі дарує нам багато
прикладів святого християнського життя. Тож черпаймо
з християнської традиції
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РІЧНЕ КОЛО
БОГОСЛУЖІНЬ
Чому ми святкуємо свята?
Чому є різниця між календарями?
Які є головні свята?

Літургійний рік

Календарі

Дванадесяті празники

Літургійний рік пов'язаний з астрономічним роком так, щоби спогадуючи, уприсутнюючи й переживаючи в богослужіннях усі найважливіші події історії спасіння, увінчати рік
благовістю Божою.

Церковний рік розпочинається 1 вересня за
новим стилем, 14-го за старим.

В церкві є 12 великих празників, які ще називають
Дванадесятими святами:

«Старий календар» називається юліанським, оскільки був введений після календарної
реформи Юлія Цезаря у 46 році до Христа за
порадою грецького астронома Созігена.

 Різдво Христове і Богоявління – Син Божий, будучи повноцінним Богом, став повноцінною людиною.

Цикли літургійного року
Літургійний рік побудований на рухомому
та нерухомому циклах.
Рухомий цикл залежить від зміни дати Пасхи.
Дата святкування Пасхи випадає на першу
неділю після повного місяця від дня весняного
рівнодення, тому завжди змінюється.
Відповідно, змінюються дати свят, пов'язаних з Воскресінням: свят Входу Господнього в
Єрусалим, Вознесіння та П’ятдесятниці.
Нерухомий цикл пов'язаний з незмінними
датами (наприклад, свято Різдва Христового,
пам'ять святого Миколая тощо). Тому церковні
свята Господські, Богородичні та святих завжди випадають в одне і те саме число.

Але юліанський рік тривалістю в 365 днів і
6 годин довший за істинний сонячний рік на
11 хвилин 14 секунд. Різниця становить близько одного дня за 128 років. За півтора тисячоліття календар знову відставав на десять днів,
що й стало причиною введення в 1582 році Григоріанського календаря.
Для відновлення відповідності римський
папа Григорій XIII провів у 1582 році календарну реформу, вилучивши десять діб і так виник
новий стиль – григоріанський.
Від часу реформи різниця між двома стилями збільшилася від 10 до 13 діб і зростатиме в майбутньому.
Через різний спосіб обчислення дати Пасхи
також не завжди збігаються.

 У святах Благовіщення, Різдва, Введення в Храм
та Успення Пресвятої Богородиці оспівуємо початок, проповідання та досконале завершення нашого спасіння.
 Стрітення Господнє представляє зустріч двох Завітів у постатях Симеона та Марії з Ісусом.
 Переображення Господнє – Христос об’являє
апостолам своє божество, як світло від світла явлений Бог.
 У святі Воздвиження животворящого Хреста Церква оспівує дерево справжнього життя.
 В'їзд Господній в Єрусалим – знак грядущої перемоги.
 У Вознесінні Христос підніс відновлену людську
природу до божественної слави.
 П'ятдесятниця – свято зіслання Святого Духа на
апостолів та народження Церкви.

