Žička kartuzija
Včasih se nam dogodi, da pridemo na kraj, ki nas preprosto osupne. Ko se ozremo okoli sebe
in imamo občutek, da se je celo čas ustavil. Da smo vstopili v nek drugi svet, zakorakali v neko
nepoznano dimenzijo. Takšni občutki vas bodo prevzeli, ko boste odprli vrata v Žičko kartuzijo,
nekdanji kartuzijanski samostan, ki je v letu 2015 praznoval že svoj 850. rojstni dan in povsem
prisluženo pridobil status spomenika državnega pomena. Vabimo vas na nepozaben ogled
»tihe lepotice« v neokrnjeno Dolino svetega Janeza, ki se razteza le lučaj od slikovitih
Slovenskih Konjic.
Gotovo ni naključje, da so se v to, od hrupnega sveta odmaknjeno dolino, v 12. stoletju naselili
»beli menihi« iz Velike kartuzije na Francoskem. V njej so namreč našli nedotaknjen košček
sveta, kjer so lahko živeli v skladu z redovnimi pravili, skromno, odmaknjeno, v molitvi in
meditaciji. Poseben status jim je dajalo naravno zdravilstvo in lekarništvo, ukvarjali pa so se
tudi z mlinarstvom, opekarstvom, steklarstvom in podobnimi rokodelskimi deli, ki so
omogočala preživetje skupnosti.
Žička kartuzija je bila ustanovljena kot devetnajsta kartuzija po vrsti, prva zunaj matičnih dežel
Francije in Italije, prva v Srednji Evropi in prva od štirih na Slovenskem. V času evropskega
razkola konec 14. in v začetku 15. stoletja, je bila evropski kulturni in politični epicenter na
naših tleh od koder so združevali tedanjo politično in cerkveno razdeljeno Evropo. Tu je deloval
pesnik Filip imenovan Žički, avtor znamenitega Epa o Marijinem življenju, ki je bil v tedanjem
času med najbolj branimi literarnimi teksti. V 14. stoletju se je samostan ponašal s knjižnico,
ki je štela preko 2.000 knjig in je tedaj veljala za eno največjih. Tukaj so skoraj štiri stoletja
nastajali znameniti srednjeveški rokopisi. Redovno življenje v tej dolini je zamrlo, ko jo je z
dekretom leta 1782 ukinil cesar Jožef II. Območje Žičke kartuzije je bilo tedaj na milost in
nemilost prepuščeno toku časa.
Posebna energija tega prostora, mir in spokojnost, nedotaknjenost narave in zavedanje o tem,
da je tukaj nekoč stalo nekaj pomembnega, so Občino Slovenske Konjice in strokovne službe
vodili do intenzivnih raziskovalnih in obnovitvenih del, ki sedaj potekajo že več kot 30 let in v
Žičko kartuzijo se počasi vrača življenje. V obnovljenih gospodarskih poslopjih zgornjega
samostana so na ogled štiri stalne razstave, v samostanski kleti v miru in tišini zorijo konjiške
penine, pod oboki mojster lončarjenja prikazuje svojo obrt, zeliščni vrtovi in prodajalna
zeliščnih pripravkov obujajo spomin na neprecenljivo samostansko dediščino, iz Gastuža,
najstarejše še delujoče gostilne na Slovenskem, ki s ponosom pripravlja lokalne jedi pod
zvonom Gostilna Slovenija, pa diši po samostanskih jedeh. In ko med zidovi zazvenijo še zvoki
priznanih glasbenih ustvarjalcev in gregorijanski koral, ko posamezniki na Taborih za duhovno
rast najdejo svoj mir, ko slikar naslika poslednjo potezo na svoji risbi in igralec odigra zadnji
prizor svoje drame, ko se prižgejo bakle in zasijejo zvezde na nebesnem svodu, takrat se
čarobnosti in mističnost prostora povrneta v Dolino svetega Janeza Krstnika, ki uspeva
ohranjati doživetje miru in spokojnosti za prihodnje rodove.
Vabimo vas, da jo obiščete in podoživite delček njene tihe zgodovine.

Odpiralni čas
Termin

Delovni dnevi

Delovni čas

1. 3. – 31. 3.**

PET, SOB, NED

10.00 – 16.00

1. 4. – 31. 10.

TOR-NED

10.00 – 18.00

1. 11. – 30. 11.

TOR-NED

10.00 – 16.00

1. 12. – 28. 2.

SOB, NED***

10.00 – 16.00

** V času šolskih zimskih počitnic je Žička kartuzija odprta od četrtka do nedelje, od 10. do
16. ure.
*** Žička kartuzija je odprta tudi ob praznikih in dela prostih dnevih, razen 25. 12. in 1. 1.

Cena s SDZNS
kartico

Popust s
SDZNS kartico

Redna cena

Redna vstopnica

4,20 EUR

30 %

6,00 EUR

Vstopnica za upokojence

3,15 EUR

30 %

4,50 EUR

Vstopnica za otroke od 6.
do 14. leta

2,10 EUR

30 %

3,00 EUR

Ponudba

