
Danes se vpiši v spletno učilnico in oglasi v forumu.
Navodila najdeš "v 6. razredu" 

DANES BO GOVORA O SREDNJEVEŠKIH
SAMOSTANIH - Učbenik str. 153 - 155.



SREDNJEVEŠKI SAMOSTANISREDNJEVEŠKI SAMOSTANI

Najstarejši samostani v EvropiNajstarejši samostani v Evropi
nastanejo v 6. stoletju, na ozemljunastanejo v 6. stoletju, na ozemlju
današnje Slovenije pa v 12. stoletju.današnje Slovenije pa v 12. stoletju.

BENEDIKTINSKI SAMOSTAN MONTE CASSINO BENEDIKTINSKI SAMOSTAN MONTE CASSINO 
NAJ BI BIL NAJSTAREJŠI V EVROPI.NAJ BI BIL NAJSTAREJŠI V EVROPI.

CISTERCIJANSKI SAMOSTAN STIČNA JE CISTERCIJANSKI SAMOSTAN STIČNA JE 
NAJSTAREJŠI SAMOSTAN V SLOVENIJI.NAJSTAREJŠI SAMOSTAN V SLOVENIJI.



Prihod barbarskih ljudstev v Evropo jePrihod barbarskih ljudstev v Evropo je
sprva povzročil nazadovanje krščanskesprva povzročil nazadovanje krščanske
vere. Pokristjanjevanju teh ljudstev so severe. Pokristjanjevanju teh ljudstev so se
najprej posvetili potujoči misionarji.najprej posvetili potujoči misionarji.

Kasneje so to vlogo prevzeli tudiKasneje so to vlogo prevzeli tudi
samostani, ki so krščansko verosamostani, ki so krščansko vero
med prebivalstvom predvsemmed prebivalstvom predvsem
utrjevali.utrjevali.



Kdo je živel v samostanih?Kdo je živel v samostanih?
V moških samostanih so živeli MENIHI aliV moških samostanih so živeli MENIHI ali
redovniki, v ženskih samostanih pa NUNEredovniki, v ženskih samostanih pa NUNE
ali redovnice.  ali redovnice.  

Življenjska cilja menihov in nun sta bilaŽivljenjska cilja menihov in nun sta bila
molitev in delo. Odpovedati so se moralimolitev in delo. Odpovedati so se morali
poroki, družini, prijateljem ...poroki, družini, prijateljem ...



Samostani so bili v srednjem vekuSamostani so bili v srednjem veku
zemljiška gospostva, ki so jih ustanavljalizemljiška gospostva, ki so jih ustanavljali
posvetni ali cerkveni zemljiški gospodje.  posvetni ali cerkveni zemljiški gospodje.  

Visoko plemstvo je posameznim samostanomVisoko plemstvo je posameznim samostanom
pogosto podarjalo velike posesti skupaj spogosto podarjalo velike posesti skupaj s
tlačani, ki so na njih živeli vred.      tlačani, ki so na njih živeli vred.      



POMEN IN VLOGA SREDNJEVEŠKIHPOMEN IN VLOGA SREDNJEVEŠKIH
SAMOSTANOVSAMOSTANOV

Menihi so bili izurjeniMenihi so bili izurjeni
v kmetovanju, ljudemv kmetovanju, ljudem
so svetovali, kako so svetovali, kako 
učinkovito obdelovati učinkovito obdelovati 
zemljo. zemljo.   



SSamostani so bili v srednjemamostani so bili v srednjem
veku nosilci razvoja medicine.veku nosilci razvoja medicine.
Tu so nastajale prve lekarne inTu so nastajale prve lekarne in
zeliščni vrtovi.zeliščni vrtovi.

Z zelišči so zdraviliZ zelišči so zdravili
bolezni prebivalstva.bolezni prebivalstva.
Redovniki so bili boljRedovniki so bili bolj
ranocelniki kot ranocelniki kot 
zdravniki, saj jim je zdravniki, saj jim je 
vera prepovedovalavera prepovedovala

kirurške posege v telo.kirurške posege v telo.    

LEKARNA MINORITSKEGA SAMOSTANA OLIMJELEKARNA MINORITSKEGA SAMOSTANA OLIMJE
PRI PODČETRTKUPRI PODČETRTKU



V okviru samostanov soV okviru samostanov so
pogosto delovale tudi pogosto delovale tudi 
šole, ki so jih obiskovališole, ki so jih obiskovali
okoliški otroci.okoliški otroci.



Samostani so bile prave Samostani so bile prave 
zakladnice znanja. Tukaj zakladnice znanja. Tukaj 
so zbirali, hranili in so zbirali, hranili in 
prepisovali antične in prepisovali antične in 
srednjeveške rokopise.srednjeveške rokopise.
Tako so pripomogli k Tako so pripomogli k 
ohranjanu antične kulture inohranjanu antične kulture in
latinščine kot jezika in pisave.   latinščine kot jezika in pisave.   

Inicialka iz straniInicialka iz strani
stiškega rokopisa.stiškega rokopisa.



Srednjeveške knjigeSrednjeveške knjige

Platnice so bile lahkoPlatnice so bile lahko
okrašene celo z dragimiokrašene celo z dragimi
kamni!kamni!



SREDNJEVEŠKE KNJIGE SO BILE BOGATOSREDNJEVEŠKE KNJIGE SO BILE BOGATO
ILUSTRIRANE. TE ILUSTRACIJE IMENUJEMOILUSTRIRANE. TE ILUSTRACIJE IMENUJEMO
ILUMINACIJE.ILUMINACIJE.

Listi srednjeveškihListi srednjeveških
knjig so bili iz knjig so bili iz 
pergamenta! pergamenta! 



Srednjeveški samostani in Srednjeveški samostani in 
samostanski redovi nasamostanski redovi na
ozemlju današnje Slovenijeozemlju današnje Slovenije

Delujoči samostaniDelujoči samostani



Danes delujoči samostani Danes delujoči samostani 

Si že obiskal kašen samostan?Si že obiskal kašen samostan?

Kakšno vlogo imajo samostaniKakšno vlogo imajo samostani
danes?danes?



PREVERI ŠE SVOJE ZNAJE


