
SAMOSTANI IN CERKVE KOT VERSKA IN 

KULTURNA SREDIŠČA 

 

V srednjem veku so krščanstvo po Evropi širili Cerkev in samostani. 

Samostani so bili v tistem času tudi središča kulturnega življenja.  

Menihi so gojili znanje branja, pisanja, latinščine, astronomije in 

zeliščarstva. Med preproste ljudi pa so širili novosti o sadjarstvu in 

vinogradništvu. Takrat še ni bilo tiskarn. Zato so menihi ročno prepisovali 

in krasili znanstvene in cerkvene knjige. Njihovo delo je bilo zelo 

pomembno. Prepisane knjige so skrbno shranjevali v knjižnicah. Tako so 

se ohranili številni stari rokopisi. 

 

Pisar, ki je prepisoval knjige, je bil kopist. Potreboval je črnilnik, gosja 

peresa, kredo, dva kamna za glajenje pergamenta, majhen nož, dve 

britvi za praskanje pergamenta, eno navadno in eno boljše pisalo, 

svinčnik, ravnilo … 

 

 

 

 

Po redovnih pravilih je bil samostan obzidan. Ob nevarnosti napada 

Turkov je za zidovi nudil zatočišče okoliškim prebivalcem. Odločilno 

vlogo pri ustanavljanju samostanov je imelo plemstvo ali fevdalci, ki so 

velikokrat ustanavljali in finančno vzdrževali samostane ter gradili cerkve. 

 

Pergament – v srednjem veku niso 

poznali papirja. Pisali so na pergament, ki 

so ga naredili iz živalske kože.  



 

 

Menih je oseba, ki svoje življenje posveča Bogu. Za ženske se uporablja 

izraz redovnica ali nuna.  

Menihi so imeli stroga redovna pravila. Niso smeli imeti svoje družine, 

niso smeli 

veseljačiti, se družiti s prijatelji; lahko pa so molili, delali na vrtu 

(pridelovali hrano) in širili krščanske zapovedi. 

Ukvarjali so se z obrtjo (gradbeništvo, lesarstvo, usnjarstvo) in 

umetniškimi dejavnostmi, vinogradništvom in sadjarstvom. Skrbeli so tudi 

za revne in bolne. 

Ljudje so pogosto obiskovali samostane in cerkve, kjer so molili k Bogu. 

K menihom so se hodili zdravit ali pa so kupovali njihove izdelke. 

Fevdalec – zemljiški gospod, plemič, ki 

je imel v lasti večino zemlje.  



PONOVIMO  

 

 

SAMOSTANI 

IN CERKVE 

VLOGA  

>_______________________________________________

>_______________________________________________

>_______________________________________________

>_______________________________________________

>_______________________________________________

>_______________________________________________

>_______________________________________________

>______________________________________________ 

SAMOSTANSKA PRAVILA  

Lahko so:     Niso smeli:  

>______________________  >____________________ 

>______________________  >____________________ 

>______________________  >____________________ 


