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UVOD
• Dan reformacije praznujemo 31. oktobra.
• Je začetek protestantskega gibanja.
• Pred 400 leti je reformacija pretresla katoliško cerkev in zazamovala
evropsko zgodovino.
• Slovenci smo z reformacijo dobili prvi knjigi.

Abecednik

in

Katekizem

VZROKI ZA ZAČETEK REFORMACIJE
• Odpor proti bogatenju in naraščanju moči cerkve,
• podajanju cerkvenih služb in
• prodajanju odpustkov.
• Kriza razmer v cerkvi (podkupovanja, prodaja posesti, kupčije s
cerkvenimi častmi) in
• nemoralno življenje duhovščine.

MARTIN LUTHER
• Glavni začetnik reformacije.
• Objavi 95 tez o moči odpustkov
• Zahteval je reformo katoliške cerkve.
• Zaradi zavrnitve se pojavi nova organizacija, luterantska cerkev.
• Luthra sta papež in cesar izobčila.
• Luther je zahteval
da naj vsak vernik sam bere sveto
pismo v svojem maternem jeziku.

naj bo cerkev
revna in
preprosta,
prav tako tudi
bogoslužje.

Zavzemal se
je proti
čaščenju
svetnikov in
relikvij.

da se Cerkev ne
sme postavljati
nad državo.

REFORMACIJA NA SLOVENSKEM
• Začetki 1520, vrh 1570, upad 1600 – začetek protireformacije.
• Reformacijske ideje so k nam prinesli predvsem študentje, ki so prišli
iz tujine.
• Škof Bonomo z njimi seznani Trubarja.
• Kulturni pomen:
•
•
•
•
•
•
•
•

razvoj slovenskega jezika,
prvi slovenski knjigi,
uporaba slovenskega jezika pri cerkvenem obredju,
prevod Biblije,
prva slovnica,
prva stanovska knjižnica,
prva tiskarna,
stanovske šole.

PETER BONOMO
• je bil tržaški škof,
• prvi v Sloveniji, ki je širil ideje protestantizma,
• pri njem je bival Primož Trubar,
• Trubarju je predstavil ideje protestantizma,
• močno je vplival na Trubarja,
• Trubarju je ponudil službo v župniji Loka pri Zidanem Mostu

PRIMOŽ TRUBAR
• se je rodil v Rašici pri Velikih Laščah.
• Šolal se je na Reki in v Salzburgu,
• nato je odšel v Trst, k škofu Bonomu.
• Peter Bonomo ga je navdušil za ideje protestantizma.
• Zaradi širjenja protestantskih idej je moral zbežati v Nemčijo.
• Tam je napisal prvi slovenski knjigi Katekizem in Abecednik (1550)

PROTESTANTSKI PISCI IN POMEMBNA DELA
• Primož Trubar
• Abecednik in Katekizem (1550)

• Sebastijan Krelj
• Otročja biblija (1566)
• Postila slovenska (1567)

• Adam Bohorič
• Zimske urice proste - prva slovenska slovnica (1584)

• Jurij Dalmatin
• Biblija - prvi prevod svetega pisma v slovenščino (1584)

PRAZNOVANJE DNEVA REFORMACIJE
• dan reformacije je v Sloveniji državni praznik in dela prost dan
• praznujemo ga v spomin in opomin o pomenu slovenskega jezika
• vsako leto poteka državna proslava ob dnevu reoformacije
• proslavo je mogoče spremljati tudi na I. programu Televizije Slovenija,
I. programu Radia Slovenija in na spletnem portalu RTV Slovenija
• vsako leto pomembni evangeličanski škofi zapišejo in preberejo
poslanico
• lansko leto jo je zapisal evangeličanski škof Geza Erniša
• povzel je prve Trubarjeve slovenske besede v prvi slovenski knjigi in
zapisal “Za vse Slovence prosim milosti, miru, usmiljenja in pravega
spoznanja Boga po Jezusu Kristusu.”

ZAKLJUČEK
Reformacija je zelo pomembna za nadaljni razvoj slovenskega jezika in
književnosti. Vplivala je na začetek bogoslužja in šolstva v domačem
jeziku, kar je zelo vplivalo na razvoj narodnega zavedanja.

