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Kako se je okrepila moč cerkve 

Za začetek poglej video ZGO 7: Vloga vere in Cerkve v srednjem veku, 

https://www.youtube.com/watch?v=h7rDY0UQDtA. 

1. V učbeniku (str. 112) preberi poglavje Naraščajoča moč cerkve. 

Vera je imela v srednjem veku izjemno pomembno vlogo. Srednji vek zato imenujemo tudi 

»obdobje vere«. Če je bila v srednjem veku moč kralja šibka, se je na drugi strani moč 

papeža in rimokatoliške cerkve okrepila. Vera je evropske prebivalce med seboj povezovala 

(cerkveni obredi in prazniki) in jim dajala upanje na boljše posmrtno življenje. 

a) Na sliki je grb sedanjega papeža. Katera dva simbola, ki sta še iz srednjega veka 

značilna za grb papežev, lahko opaziš? Obkroži ju.  

 

2. V učbeniku (str. 112–113) preberi poglavje Oživitev samostanov. 

Cerkev je v 6. st. začela po Evropi ustanavljati verske skupnosti, ki so dobile ime samostani. 

Njihovi moški člani so se imenovali menihi, članice v ženskih samostanih pa nune ali 

redovnice. Prvi meniški red je bil benediktinski. Okoli leta 1000 se je med menihi začelo 

širiti gibanje, ki je zagovarjalo prenovo rimokatoliške cerkve. 

a) Pobudniki reform so zahtevali bolj pobožno življenje menihov v samostanih. Kakšne 

so bile zahteve? Naštej po alinejah. 

 Živeti v samoti in zelo preprosto, 

 držati se strogega posta, 

 svoj dan posvetiti molitvi in delu. 

Ustanovljeni so bili tudi novi meniški redovi (kartuzijani, cistercijani) in pojavljati so se 

začeli beraški redovi (frančiškani). 

https://www.youtube.com/watch?v=h7rDY0UQDtA


2 
 

3. V učbeniku (str. 113–114) preberi poglavje Kdo so bili križarji. 

V 11. st. je Bizantinskemu cesarstvu grozilo, da bodo Turki usvojili Konstantinopel. Zato je 

bizantinski cesar leta 1093 za pomoč prosil papeža. Slednji je evropske plemiče pozval na 

vojno proti muslimanom. Njihov cilj je bil osvojiti Jeruzalem in Palestino izpod 

muslimanske oblati. 

a) Dopolni besedilo. 

Pohod evropskih krščanskih plemičev v Sveto deželo imenujemo križarske vojne. 

Potekalo so med 11. in 13. st. Papež je vsem udeležencem obljubil, da jim bodo 

odpuščeni vsi grehi. Najbolj množične so bile prve štiri vojne. Vojaki so na oblačilih 

nosili posebne znak – križ, zato so jih poimenovali križarji. Križaji so zavzeli 

Jeruzalem in ozemlje ob vzhodni obali Sredozemlja ter ustanovili štiri križarske 

države. Ozemlja jim ni uspelo obdržati dolgo, ker so se muslimani uprli in do 13. st. 

zavzeli vse križarske države. 

 

b) Zaradi križarskih vojn so Evropejci spoznali številne novosti. Navedi štiri. 

kompas smodnik limone arabske številke 

 

c) Kakšne spremembe so v Evropi povzročile križarske vojne. Naštej po alinejah. 

 Oslabelo je Bizantinsko cesarstvo in moč papeža, 

 moč plemičev je upadla in se okrepila moč kralja, 

 porasla je trgovska izmenjava med Evropo in Bližnjim vzhodom, 

 napredovala sta evropska tehnologija in znanje, 

 poglobilo se je nezaupanje med muslimani in kristjani. 


