
KO SO SVETIŠČA ZAMENJALE 

CERKVE IN SAMOSTANI

Na sliki je Valvasorjeva upodobitev ene najstarejših cerkva na Slovenskem.

Za katero cerkev gre?

Poznaš tudi ti kakšno staro cerkev?



Cerkev v Šentjerneju

1. ČEMU SO SLUŽILE CERKVE

CERKVE so namenjene obredom čaščenja Boga in skupni

molitvi.

V vaseh: bile so manjše in preproste 

cerkve

V gradovih: graščaki so imeli dvorne 

kapele 

Mesta: tekmovalnost, imeti lepšo, 

bogatejše okrašeno, čim višjo cerkev 

EVROPA

•Pojavile so se že v antiki, a je malo 

ohranjenih.

•V srednjem veku se je v času širitve 

krščanstva razširila gradnja cerkva.

Najvišji del 

vsake cerkve 

je bil zvonik.

Na spletu poišči in v zvezek zapiši 

večje cerkve na Slovenskem.



V arabskem svetu

Vera: islam

Verniki:  muslimani

Verski objekti za skupne molitve: 

džamije in mošeje.

Mošeja v Asvanu, Egipt

Verski objekti so lahko 

tarča raznih nasprotnikov.

Renče 1916



Pleterje

2. ZAKAJ SO NASTALI SAMOSTANI

MENIHI (»biti sam«)

Nekateri verniki so se odločili, da se bodo 

umaknili v samoto in življenje posvetili le Bogu. 

SAMOSTANI so bili Kulturna in

gospodarska središča

• Odmaknjena od drugih naselij. 

• obsegala so cerkev, bivalni, gospodarski 

del, 

• Obzidje

• menihi so živeli po posebnih strogih 

pravilih
Najstarejši samostani: 

v Evropi že v 6. stoletju,

pri nas od 12. stoletju.

Si že obiskal kakšen samostan?



3. DEJAVNOST V SAMOSTANIH - glavna je bila molitev in 

širjenje vere v okolici samostana, dobrodelnost, 

- Prepisovali so knjige – ohranjali, širili znanje.

- Kmetovanje – bili so samozadostni, saj so obdelovali vrtove, 

sadovnjake, uvajali novosti v kmetijstvu.

- Vodili so šole - učili pisati, brati.

- Nabirali so zelišča in zdravili bolne.

SAMOSTANI NA SLOVENSKEM IN 

MENIŠKI REDOVI

Vaša naloga je, da po spletu poiščete:

- Meniške redove 

- Samostane, ki jih razporedite po 

redovih

- Razlike med posameznimi redovi

- V zvezek narišite izbran samostan 

in meniha.
Cistercijani v Stični

Redove in samostane najdete na teh povezavah:
http://www.facka.si/gradiva/zgo/srednji_vek/meniski_redovi.html

https://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_rimskokatoli%C5%A1kih_samostanov_v_Slove

niji

http://www.facka.si/gradiva/zgo/srednji_vek/meniski_redovi.html
https://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_rimskokatoli%C5%A1kih_samostanov_v_Sloveniji


Kartuzija Pleterje pod Gorjanci



Samostan Stična pri Ivančni Gorici



http://www.sticna.eu/o-cistercijanih/

Tukaj si lahko ogledaš o meniškem redu 

cistercijani v Stični

http://www.kartuzija-pleterje.si/

Tukaj si lahko ogledaš o meniškem redu 

kartuzijani v Pleterju

Poišči še življenje kakšnih menihov na 

Slovenskem – npr v Novem mestu?

http://www.sticna.eu/o-cistercijanih/
http://www.kartuzija-pleterje.si/

