Javni zavod za kulturo Kamnik

Kjer preteklost
glasno šepeta

VODENI OGLED SAMOSTANA
Pohitite z rezervacijo svojega termina!
Pokličite na 031 392 158 ali pišite na
info@samostanmekinje.si

Ko zidovi spregovorijo o pestri zgodovini
Že preko 700 let se samostan, varno dvignjen nad mestom in vasjo, spogleduje z
gorami in gozdovi, ki ga obdajajo, ter sooblikuje panoramo mesta Kamnik. Varno
umaknjen od vrveža vsakdana nudi popoln mir, sprostitev in samoto. Še 100 let nazaj
so v njem zdravili tudi bolnike s pljučnimi težavami. Danes življenje, kakršno je
potekalo za debelimi zidovi, prikažemo na svojevrsten in zanimiv način.

Skozi vodeni ogled po samostanu Mekinje in župnijski (nekdaj samostanski) cerkvi
vam predstavimo 2 ženska redova, ki sta imela v preteklosti velik vpliv na
prebivalstvo in na samo zgradbo, ki jo vidimo še danes. Spoznali boste red
kontemplativnih klaris, za katere je bil pred 720 leti ustanovljen prvi samostan, ter
vzgojno – izobraževalnih uršulink, ki so leta 2016 samostan podarile Občini Kamnik.
Sprehod skozi številne hodnike in dvorane vam razodeva zgodbo obeh redov ter
njuno vlogo v življenju okoliških ljudi.

Samostanski zdravi prigrizki za enkraten zaključek
Poleg ogleda samostana vam na vašo željo ponudimo zanimivo kulinarično izkušnjo.
Izdelki, ki vam jih pripravimo, so iz lokalnih sestavin, poglavitni del pa predstavljajo
tudi divje rastline gozda in lastnega vrta. Sem sodijo različni slani žepki z zelenjavnim
ali mesnim nadevom, žemljice različnih oblik, prestice z makom, kruhove palčke, sladki
žepki z jabolčnim nadevom in lešniki. Še posebej smo ponosni na tradicionalno
kloštrsko kremšnito, katere receptura je domnevno nastala prav v mekinjskem
samostanu.

VIR fotografije: Arhiv ZTŠKK

Cenik ogleda:
11- 30 oseb:
4 EUR / osebo
31 -50 oseb:
3 EUR / osebo
Cena samostanskega prigrizka: 5 EUR / osebo

Hkrati si lahko v neposredni bližini obiščete še:
- staro mestno jedro Kamnika,
- Medobčinski muzej Kamnik in njegove enote,
- Veliko planino,
- dolino Kamniške Bistrice
- Arboretum Volčji Potok
- Terme Snovik
- Naravni zdravilni gaj Tunjice.

www.samostanmekinje.si

