Vesa leppiinen.

AI,IIIANAIO{A,

jokaiselle
Almanakka on edelleen
ihmise1.le hyiid.yl1.inen I'tietokirjart.
Sen merkitys
kansa.n tied.onl_ii.hteen?i on ollut
aikaisempina
vuosisatoina
monin verroin
tii.rkeZimpi kuin nyky;i?in. Sen julkaisemtnen
fjuomen vhjol_1.oin
est6ll-e on o1lut sallittua
sortovuosina.kin,
julkaista.
sen lisdksi
sai- kansankielel).ii,
va,in uskonnolllsta
kirjallisuutta.
Vitind Linnan teoksessa
ilTed.]-LA pohjant?ihden allarr nuoret
innokka"ina
nojat
tutkivat
alma.nakkaa, ei pelkitst?iiin
sen wuoksi,
ettii
tiesiv?it
mllloin
kala liikkuu,,
va&rr ruokkiessa.an rnurrosikZil stii mi elikuvitustaan.
Suomalaisen Kirja1-1-isuuclen Seura on julka.issut
mlelenkiintoisen
opuksen I'Vanhat merkkipeivii.trtt , ja
t?issii merkklpilivlst?i
muutama esirnerkki :
Tanmikuu
Helnikuu
Maa]-iskuu
Fluhtikuu
Toukokuu
I{es?i.lnru
i{einii.lmu
Dlokuu
Syyskuu
T,okn.kru
Lia.rnaskuu
Joululcuu-

'rlleikki

ta.lven selbin katka.isee[
Ma,ttl roaksaa sen, mitii. Pa.a.va.li
"Kyllii
he11?4iirr
I'Ma.ariana sia.lle
keshn a.va.imet sel-lrblii.nrr
"Jos Aliinan ydnii. (22.4) on l?inrnintii,
niin tulee hyvii heintivuosiil
rrVappuaamun a pannaarr k e1lol elu:ndn k:,u1 e.an
kel1oI
rrilyviin nairnaonnen sa.a, jos juhannusybnii
lcierittelee
alastomana kasteise].la. niityl15.?l
'rJaakko tuo kapan kirpnuja
taloon"
I'luteet
hb.viH.v:it I jos kolmena. Perttelini,i
lca.1ttaa ne pa.ikat, missii l.uteet asustr.vatrr
t'Jiilosta perunat kuopna-an ja iirnn,-t pirttiint'
'rKasDerista siika kutee'r
"lia.isan ka.l jut ja, Lii,sa.n 1.iuklraatrr
rrAkat on akko ja. jou1una.l<in"
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L{ui stan vi elij. l.apsuuclestani,
kuinka leaikkiti et?ivd iso-iiitini
Selma luettel-i
ulkoa kol<o lcalenterin
sen ailea.i-sella tava.11a:
vuoden alusta
6 viilrkoa
siitii
12 Irilpukseen
siit?i 12 Jaakkoon
sj.itA 91,'iilckoon
l;likosta 6 ir{art'biin ja
I:lartista
6 jouluun.

lLTa"riaarr

T?irniitr.j-to olisi
vielii
mennyt perintdnll
minultakin,
mutta tenij,n teettivii-t
alnanakkaan otetut
uudet nimet
ja toisten
ninipiij-vien
va.ihtaninen.
Itlykyailcainen moderni juhlapyhien
slirtliloinen
olisi
merkinnyt
iso rtma.ailnan1.opunrt tulemista..
iiidilleni
Valltettava.sti
va.nha pcrinne sa.a aina antaa tilaa
uutuuksille.
Varha.isimr:ia suomenkiellsiii
ajantieto ja on Mlkael
josta voitiin
-q.gricolaJr Rukouskirjan Kalenteriosassa,
laskea kirkon fiikkuvat
pyhiit, myiJs niihin
on lisetty t erveys s?ii,intd jii, mui sto sekeistd jii kunakin a j ankohyrn.
tana liikki-rvi-sta
t6istii
A.qricolan kalenteri
noudattaa kirklco juhlien
suhq
l
l
i
s
s
a
l
e
j
o
k
a
(
1
4
8
8
)
.
teen
Aboenseari
Silnii on
kuukaujoha on alunperin
de11e nuistosiie,
sepitetty
Saksassa., ei

Ruotsissa.

lfa.rtti

Lutherin

riimittel

eniissti Filin

lliissij. oheisena
Tarnmiliuu
Januarius
I:lelmikuu
Toukokuu
Maius

Agricola

on paljon 1.ainail1.ut
jossa on ol1ut rrrno ja

Rulcouskirjaa,

L'lelanchton"

muutamla otteita

al-kukielisind:

'rlrlj.nun liimen on Tanmikw, i-o1-la on eaxl
Peii ja Sw
minussa loppu ja Alkurl
"/oosi
= Febrrrari.us
illaa]-lslcuu = Martlus
= Aprllis
Huhtikuu
t'Coco loonclo nyt wircopi,
llleri, maa
ia taiuas
ihastupi
flo jlran si js warrha ia nuori,
Linnut laulavat,
ia maa on toore,
l{y1ue, ia i,i1e yrtit
sii?istb, ?i1e kedhesb
ia lcesivra.rilhest werda o?ii,iste'r
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=
=

Kesakuu
Elokrru

funius
Au.gustus

trWj"namarlat nyt
mds oclhotetatr

Lokalnru
0ctober
Marraskuu

=

=
=

lleindlruu
Syyskuu

Iulius
September

poijmeta,

ta.lui- io

November
rrJoulu warten }qr11e walmistan,
niin
caiki
iloxl
hangi.tan
Kylne elatos wahingon tee, wercla
pdtinssonest wloslaske,
lllutta ele 16ij pol-ui ssondla, ouin
tyhmest tekeuet moncla"

Joulukuu
December

Ajanlasku.
Himmurtai

tarkolttaa

vuoclen ne1 jii?i. paastoa.ikaa,

nlot s.
quatemTrer.
pisin
tarnpertlag, l-at.
Niiistlr.
ajanJakso o1.i 7 viikkoa
kestiiv?i ja alkoi lopoiaisen
jtilkeisen?i kesklviikkona,
(Asktuhkakeskiviikkona

himberclag,

ontlag ruots,
lurtalna,

cineres

kolnas

lat.),

tolnen

Pyh?irr Rlstin

paasto

alkoi

he1-

p?iivZinii ja neljiis

pii.lv?inii.

tucian

ensimmiilst?i. pl{lvdZi nimltettiin
Calenda.e,
jolco 13.
yhdeksds p?ilv?i ol-i Nonae ja ldus ta.rkoitti.
Kuukautlen
tai

15.

p?iivii?i rlippuen

ko lnrukaudesta.

KosmLnen fysiikka.
Tiissei luvussa
vesi ja maa.
Neljii

erilaista

f1 egnaattinen

ma.inittlin

allrualneet:

ithuumoriarr:

kolerinenr
ja melankolinen.

ik?ikautta,:
Nel-je erllaista
ja alkava va.nhuus.

tuli,

ilma,

sangviininent

nuoruu-s, rniehuusr uklcoikii
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Astrologia.
II{aa oli

keskus

tikuviol-la
sairaus,

ja eltiinratlan

(Ptolenaios)

- Oinas hallitsee
p?iiitii
- Kalcsoset lciisivarei-a
ja kbsiii
- Jalopeura
vatsaa
- Vaaka takapuolta
- Jousimies reisiZi
- Vesinies
lia1.enterissa
vastustaa

annetti.in

1) hyviin

o1i

llrikoisissa

taulukoissa

j:ittAii

tekeniittii:

viilttii?i,

suonta

sisiilmyksili
sukuelini:i

Kauris

polvia

Kal-at

jalko ja

miten

voitiln

vaikutusta.
valkutuksen

2) keskinkertaislin

= B.

Neitsyt

nyiis neuvoja,

tiihtien

3) pahoihin

miehie
pelata

ja

tiihtikuvioitlen

= C

Hiirk?i kaulaa
Rapu rintaa
Skorpioni

sb?iriii

Vuotlen piiiviit

mitii

12 teh(terveys,

o1.i suuri merkitys
ihmiselAm?tiin
onni ja onnettonuus).

jaettu:

vuoksl
= M ja

mainittiin,

nttd

sal

partaa

ajaa,

kalaa

iskeii,

orl1n

harJaa

tehil6

pyytii?i,
l"eikata

ja
p?iiiJa

arpa,peli?i.

Onnel;tomuuden piiiviZi o11 l?ihes kolmasosa vuoden p6ija niitii
p?iiviksl , clles Aevistii
nimitettiin
Eryptin
gyptiaci.
Agricola

on ammentanut

l,{elarrchtonin

luennoista

edelliimainltut
Vrlitteaberglss:i

vlisauclet
Fl11p
L536 - ]-537 .

)n

J I

Luonnontiede.
puitlen keso11 ratkalseva
merkitys
ja la,h6arniseen, sama1.1-arnyds istutettujen

Kuun vaihte1uilla
tiivyyteen

pufuIen menestymiseen.
I'Uuclen kur.rn aikana
1ehtl?i. rr

kanna halko ja,

a1akuu11a

riivi

Myds e161nten kantoajasta
v?irsy:
on perin lystikiis
- Kymmenen Kwta Nauraua nalnen
Cwsi kwta R?j.i.ikyue kettu
- I{ymnenen Krrtta Ammuua lehme
Nel-ie l<vvta Papotta.i ja
j?j.nis
- CaxitoiJsta
kpnende Kwta Hirnuua
- Selzemen Kwta llliiketltue

Hevonen
Vuohi

- Cwsl Kwta l/l?ikyue
- Wisl Kwta vrlnguua
- Ne1le Kwta Nauclnr.ija

Lannmas
Sika
Kissa

- Colne wljcko
- Nel-ie wlJcko

Cakottalja

l{ana"

Cotkottala

l{anhi

Elbinten

idstii

epigrarnrni:

variksen

iiin

pin

4 x hinri,

varis

hirwen

ylittd?i
iltn

ihmisi,S"n 9 x,
ja kor-

3 x ltorppi

iZtr 9 x feeniks-lintu,

Metsiinymfien

ikii

o1.i kal-kkein

lcorkein

e1i 10 x ihmls-

ike.
Ihninen

menetti

syntiinlankeemuksessa

useille

elij.inil-

mets:isika ku,;l-ee paremrninr ilves n?i1e eteviimnyytensii:
kee paremrnin, aplna mais-baa paremnin, korppikotlca ha"istaa paremmin ja h:iniih?ikki tuntee pa.rernmin.

1R

Lii:j.ketiede ja terveydenhoito.
Ponsila.use:

holme on tarjol1a
"T,iiij-lc?irin puutteessa
Sul1e: ain'l1omj'e1 i l.epo riitlijiilcettii
tAvAr ruoan k?iYtijss?i kohtuusr"
vi'hat har-.
ItSunrllinen
sydiin, toistuva
nuo kolme kulutftateva rirleti,
voin iioa
tavat ihmisen el?im?in noPeastir'

Agricola

aian
antiikin
(+OO - 43? e'Kr) '

kolmen kuuluisan

tunsi

I{ippokrates
Iii?i.karin lririoituksi-a:
Valerianus'
Galenos ja Plinius
Er?iit?i
Tammilmu:

kuulcausikohtai-sla
koskemasta

varo

sirniehen.
keita
FIelmikuu:

(vain

lausuntoja
siiiiri?i'

Istuta

kasveja

osittain)

kwt l(uu nekee Veja pystytii
kor-

torneja.

Ei16 pararura
kun l{uu on Kalan merklssdr
ja1.lcaleinlii.
Olkoon juominen terveyclekai

L'la.ali sl<uu:

piiiitii,

?ilii vahingoita
I(uun kera.

sena. kylpyyn.
ain

Iluhtilruu:

anrt-na

ii.1A iske

lcylvii
'loulcolcuu:

suonta

puu istutettakoonr
sii.
iilli

lnrn Oj-nas loistaa

ia kAy turwa1l1a1.eke
it1-a kosketa korvia

Iske

kun Kuu on ll?ir?in merkis-

suonta,

dla

rakerlnar

iske

kun l(uu loiskynslen ja
Kiell.ettiikijijn

kiisivarren

taa Kaksosille.

suontar

rauclalla.
hoitaminen
keuhko jen
rlnna.n'
Ravun merl(eissa iilkijijn
ja maksalr suonta iskett?ikij.
Niiet petol1-iItlisien

liesiikuu:

?il-?ilcii

siemente.

sia

unia.

Juornia nautittalcoon.

:
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FIeind,lqru:

sydii.n ahctistaa mybs mallsaa., lmn lluu niikee Lei jona.n. 7i1,5.tee pukuja.r 'rj.liitrii.mene pitoihin.
lfle suustasi
oksenna., ii.l-iikii.

Elokuu:

kr.m l{uu pitii?i

}treitsyttii,
iilr. otrr. itsell_esi
ja k]'lkiluita
puolisota.
Sisuksla
va.ro
veristiin?iste.
Varo astuma,sta purteen.

Syyskuu::

kun l(uu on Va.a'an merkissiir

silloin

16?ikettii

ota.

koskeko

sukupuolielimiin,
per?ipakaro ihin.

Lokakuu:

Skorploni

ii.l.kbdn krrkaa.n
munuaisiin

ta.ute ja hiipyosiin.

lisee

ranna haavoja. Varo astumasta
Ja jos l?ihdet natka1.le pelkiiii

tai
l\.lii pa.-

la,ivoihln.
:ikil1-istii

kuolemaa.

Marraskuu:

Kuu vahingo ittaa
osilta.
kata.

rel si?i nuol- en satuttami-lta
ja hir-rlcsia. voi huo1etta leisaat lske ja noTreasti kiiydS.

Kynsi?i
Suonta

saunassa.
Joulukuu:

Ka.uris

vahingoltta.a

polvia,

parantuu

luona.

Salras

vaatli

laittama.an

kr-rn liuu on sen

nopeasti.

ruokaa

Joululcuu

teurastetus"ba

si-

asta.
j?ilkeen neuvotaarrvalvoma.an
ja pysytteSuonenlskun
len'ai.?in viileAsser
kylvyst:i
tu]-].essa taas menemi,j.i-innukkumaan Ja s:ill.ytti4rndhn lHnnmlntzi. 60-vuotta
tLtytt?ine1l-tii.
ei verta o1e 1-ainkaan laskettava.
mainittu,
0n tarka,sti
mitii kuna.kin kuukautena
sopi.i sydd?i, va"rsin oudolta. tunja l5.b.kekasvien nrnsaslrrkuisuus.
tuu mausteitlen
mitii" rurmiin
Seuraavat
aineet ilahduttavat
tahansa:
- luuhiill
maksaa
jY sYd?i.ntii
- nruskattilnrkaniil
(saruna.1)
- muscus
a.ivoia
- lalcritsa
keuhko ja.
- cappare (taapris)
pernaa
- gs"lanSanjuuri
vatsaa.

I

el-int?i
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iliiiflii.

neu.voilla

Ruotsi-Suomessa

01i

suuri

merl(itys,

sill_li

yhtiiiin varsiollut
ja taikureita,
va"en puoskareita
joutuivat
hoitama.an sairauksi"a.

ei

nai-sta liilikiiriii,
jolloin
papitlcin

tuona

aikana

Eskatologia..

mi,

I(eskiajan 1onul1a
jo11a ennustettiin

nielin

oli

val.lal.la

pihaista

kulttuuripesslmis-

Daja Joha"nneksen Ilmestyskirjan
mukaan
josta 4OO0 vuotta o1.i
on 6000 vuotta,

kirjan

ma.ailman ikii

maailman loppua.

Kristuksen
syntymiian ja silloin
oli. vuosi
1500 lcyseessZi, joten ei sil.1.oin ollut
enii?i varsin
pa1 jon annon ailraa jb1e11ii. Silloin
uhkasi idiist?i
kulnnut

turlrkjlaisvaara,

Ltlahometica rabies,

mutta

mielestlt
Ilmestyskirjan
Antikristus
oli
ja hii.n ei lakannut
soimaamasta katolista
l'i1ip

l,'telanchton el mennyt neisse

kril-1e, ettii

hii.n sa-maistaisi

pa.avia,

kuitenkin

mutta

ni,iki rnaailnan
lieskiajan

ta.ikausko

puhdistuksen
sen vuoksi

oli

suomalaisen

Esitelmiini
Brennerin

sitii

niin

Rukouskirjan

loppuosassa

nZiin pitja Roonan

Antlkristusta

kohti

h?in

vuoksi

loppuaa.n.

ja nystiikka

kansankiel-isiin

kirkkoa.

asioissa

turkkilaisvaaran

kallistuvan

Lutherin

Roornan paavi

vailmtti

uskon-

sivistiinispyrkimyksiln,

pal.jon

esi1-l-ti ensimmelsen
johdanto-osassa
e1i kalente-

tuon

esille

muutamia kohtia

kirjasta.

A jan rniiiiri)lrJ(set.
jota k?iytettiin
Vanha Iulcu, Juliaanlnen
kalenteril
noin Kristul<sen slrntymii.ste vuoteen 1582 asti,
o1i jiiiinyt j?illceen tiihtitieteellisestd
korvuodesta. Kaikista
ja.ulcsista huolirnatta
jiii virhett?i
slihen
674 sekuntia
jolca.1500 vuodessa teki 11 vrk 16 t 5O
vuotta kohti,
nnin.

A1

Uusi- 1uku, Gregoriaaninen
ka.lenteri-,
otettiin
kij.yttiitin Ital-iassa
1582. Ruotsi-Suomessa. o1i viel-ii rruonnn.
1700 kiiyttissii Juliaaninen
aja.nlasku, mutta sitii korjatpi,kku korjau}sil1a.
tiln
aluksi
siten,
ettii. hel_nilmuhnn
llsiittlin
haksi ka.rka.usp?i.iv?i?i.. Tii.n,4n vuoksi voi 16yt,r;ii.
syntymliaika l0 02 1715. Gregoria.aninen kr.l-enteri
otettiln
keytentbdn vuonna 1753r jol1oin
hefmilnu,n t7 pii.ip?iiv?:i.
vee seura.si maaliskuun
1.
Vuoclen pyh?ipiiivi stii
1atinanki

k?iyt et?iiin kl rkonkir

j o i s sa ni i cter

e1i si?i nimityksilt.

Luettelo

lriisitt?i?i

veisattujen

vlrsien

myds luettelo
kauan ko ninet

1a. Loppurm olen

jrrhlafreiviiin

ja niiden
alkuosat.

liihinn?i
ovat

ja

pyha-

set aikaj:irjestyksessa

pyhinysten

sen vuoksi,

ol1eet

liittiinyt

vieressii

va.rsin

nimiste

ett?i voi

almanakassa

nimitykko pi.iivinri
on

katsoa. rniten

samal1a kohda.l-

ep?i.t?iydel-1.isen latinea:r

sanojen selosteen.
Pyhii-

ja

27.L|

- 03.12

04.L2.-

juhlapiiiv?it:

10.12

LL.L2 - L7,L2
L8.I2

-

24.I2

23.I2
24.r2
25,r2
26.L2
27,r2
28.r2
2 6 . 1 2- 3 L . t 2

D o m i n i c a I Adventus = 1. aclventtisurrnurLtai
D o m i n i - c a II Adventus = 2, arlventtisunnuntai
D o m i n l c a III
Adventus = 3. adventtisun*
nuntai
D o m i n i c a IV Aclventus = 4. a.clventtisunnuntai
nativitatis
llornini
Vigilia
vigiliae
= jouluaaton
aatto
Domini = jouluaa,tto
na.tivitatis
Vlgilia
Domini = jouFestum (dies) nativita.tis
IupS.J,vii
Dominica. St:i
Festum II natlvita-tis:
joulu= toinen
$tephani protomartiris
ndivri, Tapaninpiiivd
= kolrnas joufunatlvita.tis
Festum IlI
pH.ivti. Dominiea St:i
Joha.nnis eva.ngel-ista.e = Johannes Uva.nkelista.n oiiivii
= ne1 jii.s jot.tluFestum IV nativitatis
piiivii. llominica fit:orun
innocentiurn =
via.ttorni en la.sten nii.ivii
=
l)ominica post f estum na.tivita.tis
joulun jZilkeinen sunnttnta,i

L2

01.01
02.01 - 05.01
05.01
06.0]
07.01 - 13.01
12.01
13.01
14.01 - 20.01
21.01 - 27.01
28.01 - 03.02
04.o2 - 10.02
11.02 - L7.O2

a9.ot" - 22.02
25.Or - 29.O2
01.02 - 07.03
04,o2 - 10.03
08.02 - 14.03
15.o2 - 21.03
2 2 . O 2- 2 8 . 0 3
01.03 - 04.04
08.03 - 11.04

15.03 - 18.04

Donini = uuIestum circumclsionis
ymp?iridenvuoclen p?iivH.. iiristuksen
pdivli
leiklcaarnisen
=
Dominica proxi-ma a circumcision€
sunnuntai
uuclenrmod enpZiiviin ji{.lkeen
Epiphanlorurn = loppiaisaatto
Vigilia
Dies Epi,phaniel.
III
nagis = Loppiaj-nen. Kolnen kuninkaarr pii.iv?i
llominica I post Epiphanie = 1. sunnunjelkeen
tai loppiaj.sen
Di_es infra
octavum = 20. pitiv?in aatto
joulun
jiilkeen
Epiphanlae = 20. pu.ivii jouIn octavis
1un jij.lkeen
Donini-ca II post Epinhaniae = 2. sunjii.lkeen
nuntai lopplaisen
liominica IIT post Epiphaniae = l. sunjiilkeen
nuntai loppiaisen
Dominica fV post Epiphaniae = 4. sunnuntal loppiaisen
ielkeen
Dominica V poet Epiphaniae = f. sunjiilkeen
nuntai loppiaisen
Dominica VI post llpiphaniae = 5. sunjiilkeen
nuntai loppiaisen
Itominica Septuagesima L rtOircumclenmttl
= septuagesima
sunnuntai,
9. sunnuntai
ennen p?i.EisieiSte
Dorninica Sexageslna L.rrExurge" = 6eksagesima sunnuntai,
ennen
8. srrnnuntai
p?i?isidistii
Dominica Qvinqagesima 1. rrEsto mlhirr
en= laskiaissurulrrntair
7. sunnuntai
nen nii?isiiiist6.
je junii
= tuhkaFeriir fV in capite
jiilkeskiviikko
r laskiaissunnuntain
keinen keskiviikko
I)orninica Qvaclragesina 1. rrlnvoGovitrr =
paastosiat
6. sunnuntai
1. sunnuntai
ennen pH.ilsielste
Doninica 11 Qvaclragesima 1. rrReninl sceretr = 2. sunnuntai paastosta,
5.
sunnuntaj- ennen pa.?isiiiistii
rr0cu11rr
Dominica III
Qvatlrageoirna 1.
paastostar
= l. sunnuntai
4. sunnuntai
ennen ph?isieiste
Dominica IV Qvaclragesina 1. rrLaetarel
= puolipaastosunnuntair
3. sunnuntai
3nn3n pii?isiiiistb
Dominica V Qvattragesima f . ilJuclicatr
paastosla,
= 5. sunmrttai
2. sunnuntai ennen pdiisiiii st?i
llominica passionis
1.
Doninica palmarum = palnusunnuntair
ennen pZi?isiiiistd
sunnuntai

A7

24.03
22.03 - 25.O4
29.03 - 25.04
05,04 - 09.05
12,44 - 16.05
19.04 - 23.05
26.04 - 30.05
30.04 - 03.06
03.05 - 06.06
10.05 - 13.06
1 , 7 . O 5- 2 0 . 0 5
24,05 - 27.06
13.05 - 04.O7
07.06 - 11,07
14.05 - 18.07
2r.06 - 25.07
2 8 . . 0 6- 0 1 . 0 8
05.07 - 08.08
L2.07 - 15.08
19.07 - 22.08
26.07 - 29.08
02.08 - 05.09
09.08 - 12.09
16.08 - 19.09
23.08- 26.09
30.08 - 03.10

Annunciatlo
Ma.riae = l,{a.ria.n ilrnestyspii,ivii
Pascha = pii.ii,siiiinen
Dominica "Quasi modo genitirt = 1. sunnuntai p?iiisiiilsen jiillieen
Dominica rrl,{iserj-corcliar' = 2. stmnunjdlkeen
tai piiiisiitisen
Dominica rrJublla.terr - 3. sunnunta"i
jiilkeen
peiisiaisen
Dornlnica trCantaterr = 4. sunnunta.i
pbS.siiiisen jiilkeen
Dominica trRogate" 1. trVocum jocundi= 5. sunnunta.i t5.i,isiiiisen .iiiltatis"
keen
Festu-n Ascensionls
= Kristuksen
taiva.aseen astumlstorsta.l,
helatorstai
IExaudttf
Dominiea
= 6. sulnunta.i nZib.jii1-keen
siiiisen
Dominica Pentecostes = helhmta.i
Doninica St:ae Trinitatis
= Pyh?in
Kolminai suuclen pb.ivii
Dominica. I post festun Trinita.tis
=
1. sunn. Ko1m, p:n jlilkeen
Dominica 1I post festum Trlnlta.tis
=
2. sunn. Kolm. p:n jit1.keen
Donrinlca IfI
post festun Trinita.tls
=
l. sunn. Kolm. p:n jii.lkeen
nominl-ea IV post festum Trinita.tis
=
4. sunn. Kolm. p:n jiJ.1-keen
Dominiea V post festum Trinita.tis
=
5. sunn. Ko1n. p:ri j?ilkeen
Domini.ca VT post festurn Trinita.tis
=
6, sunn. Kolrn. p:n j5"11ceen
Dominica VTI post festurn TrinitaJis
=
7. sunn. Ko1m. p:n j?ilkeen. l..rj,stuksen
kirkastussunmrnta.i
Dominica VIII post festum Trinita"tis
=
B. srrnn. Kolm. p:n jii.lkeen
Dominica IX post festum Trinita.tis
=
9. sunn. Kolm. p:n j?iltkeen
Dominlca X post festum Trinita.tis
=
10. sunn. Kolm. p:n j5.lkeen
=
Dominica XI post festurn Trinita.tis
l-1 . sunn. Kolm. p:n j?i.1lceen
=
Dominica XII post festurn Trinitatis
12. sunn. Kolm. p:n j6.1keen
=
Dominlca XIII post festun Trinitp"tis
13. sunn. Kol-n. p:n jb.lkeen
=
Dominlca XTV post festum Trinitatis
14. sunn. Ko1m. p:n j5.1keen
=
Dominica XV post festum Trinita"tis
15. surm. Kolm. p:n jiilkeen
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06.09 - 10.10
13.09 - 17.lo
2 0 . 0 ! l - 2 4. 1 0
27.09 - 31.10
04.10 - 07.11
11.10 - 14.11
1 8 .r . 0 - 2 1 . 1 1
25.rO - 26.rr
01.11 - 26.11
08.11 - 26.11
15.11 - 26.11
22.rr - 26.tI

P)rhinysten

=
llominica XVI post festum Trinitatis
16. sunn. Kol-m. p:rl j?ilkeen
l)oninica XVfI post festurn Trinitati,s
=
17. sunn. I(ol-n. p:n jiilkeen
=
Doninj,ca XVfII post festum Trinitatis
18. sunn. Ko1.m. p:rr jiilkeen
=
Dorninica XIX post festum Trinitatis
19. sunn. KoIm. p:n jiilkeen
=
Dorninica XX post festun Trinitatis
20. sunn. Ko1m. p:n jiilkeen
=
Dominica )C(f post festum Trinitatis
21 . sunn. Koln. p:n j?41-keen
=
norninica )Ofif post festun Trinitatis
22. swtn. Ko1m. p:n jdlkeen
=
Domi.nica. XXIII post festurn Trinltatis
23. sunn. Ko1m. p:n jEilkeen
=
Dominica XXIV post festum frlnltatis
24. sunn. Kolm. p:n jalkeen
=
Dominica XXV post festum Trinitatis
25. sunn. Kol-m. p:n, jiilkeen
=
Dominica XXVI post festum Trinitatis
26. sunn. Kolm. p:n jiilkeen
Dominica XXVII post festum Trinitatis
= 27. sunn. Kolm. p:n jelkeen.

piiiviit.

Ta.mrnikuu
l-0 Paulus
Ca.nutus (fnut)
1l
ja
13 Hilarius
Renigius
19 Henricus
2I
t"Jatheus
2I
Afrres
q

27

Tlmoranti

24

Pyhiin Eerikin
trarnslaatio

llefmi-kuu
Simeon
!
15 Sigfrid
24 llathias
l'rfaalislnru
12 Gregorius
Benedictus
2I
I{uhtikuu
Ambrosius
4
L4 Tiburtius

Heiniikuu
10 Canutus (t{nut )
22 Marla Magdaleena
22 Jacobus
29 Olavi
ELokuu
2
Catharina
Vastenensis
Donatus
J
10 Laurentius
11 Tiburtius
24 Assunptio MaiLao
24 Bartholomeus
28 Augustinus
Syyskuu
16
b\f emia
29 l{ichael
Lokakuu
lllarcus
7
Birgitta
7
rb
.Lucas

Huhtikuu
14 Valerianus Ja
Maximus
23 Georgius
25 tr/larcus Evankellsta
29 Petrus
28 Vitalis
Toukokuu
1
Philippus ja
Jacobus
Johances Ante6
portan Latinan
.Pietarln translaatlo
7
18 Erlcus
25 Urbanus
31 PetroneLla
Kesdkuu
1
Nlcodenus
Erasmus
I
Bonlfacius
5
1l- Banxabas
l-3 Anthonlus
15 farcus ja Marcell-us
24 Johannee KastaJa
26 Johannes Ja ?aulus

Assumptio

Marlae

XI milium vlrgines
ilfnvocavltr
'rReminiscererf
ilOcuLl"
trlaetare[
trJudlcail
Don. passionls
ttQuasl moclo genltitr

rlJlisericordiart

Loka.kuu
2L Xf mLlium vi.rgines
28 Sfuneon ja. Jud.as
lilanaskuu
1
OmnesAncti
Pyhbinmiesten pH.iv?i
11 l/lartinus
23 Clemens
25 Catharina
30 Arxclreas
Joulukuu
6
Nicol-aus
13 Lucia
15 Anna
2L Tuomas Apostoli
27 Johannes Evankelista
26 Stephemus
29 Tuomasniispa
31 Sylvester

Marian ta.ivaaseen astuminen
11000 neitsyft?i
Huutaa afirlcsi
liulste]-la
Sllm?it
Ii.iemuita
0l1a tuonarina
Tuomiosr:nnuntai
niin
Quasi = ik?iiinlnrinr
sanoakseni t
modo = mital]-a
= polveutunut
geniti
Seeli,
arrna"hte"vaisuus
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IJubilaterl
nCantatetr
rrRogatgrt
IVocum jocunditatesr
rrExaucllrl
Stephani protonartiris
rrCircumdederuntrr
rrE)QlrPlett
ItEstonihiil
Jejunii

['iuscus
Cappare

Rienuitkaa
trau].akaa
Kysykiiii
Pilkkapuheet
Kuule
Tapani errsinmeinen
narttl4yrl
Asettua ynp?iriIle
Rlisua,
ryiistiiii,
01e nlnul-l-e (turwaka1.lio)
Paasto
Sanrma].
(naustekasvi)
Kaapris

