
Občina Velike Lašče

Osnovni program:TRUBAR IN NJEGOV ČAS

Vsebuje: razlago življenja in dela Primoža Trubarja, njegovih
sodobnikov, pomena protestantizma in reformacije, govori o
okolju, v katerem so ustvarjali, negovali in povzdigovali slovensko
besedo Trubar, Levstik in Stritar. Ta program vsebuje še kratko
razlago o mlinu in žagi ter njun ogled.
Trajanje: 45 minut (ob vsaki polni uri od 9:00 do 17:00)
Splošno: Ogled spominske sobe z razlago in celotne domačije je
možen za organizirane in najavljene skupine po vnaprejšnjem
dogovoru, individualni obiskovalci pa se ob polni uri lahko
priključijo vodeni razlagi. Prav tako je takrat možen ogled
aktualnih sezonskih razstav v galeriji Skedenj inTrubarjevi čitalnici.
Informacije in prijave: Na spletnem naslovu www.trubarjeva-
domacija.si, lahko pa nas tudi pokličete po telefonu, ali nam
pišete po elektronski pošti na naslov Trubarjeve domačije ali
ObčineVelike Lašče.

Dodatni programi naTrubarjevi domačiji:

Predpogoj je: osnovni program (Trubar in njegov čas)
Vsebuje: različne knjigoveške delavnice v izvedbi Zavoda Parnas
Informacije in prijave: www.zavod-parnas.org

Izobraževalni programi na
Trubarjevi domačiji

1499 Na binkoštni ponedeljek dobi Miha Trubar
od turjaških gospodov v zakup »ta srednji
maln« na Rašici.

1508 Na dan pred svetim Primožem se očetu Mihi
in materi Jeri rodi sin Primož.

1517 Martin Luter s svojim protestom proti
prodajanju odpustkov začne reformacijo.

1520 Primož Trubar pri dvanajstih letih zapusti
zavetje doma in odide v šolo na Reko.
Šolanje potem nadaljuje v Salzburgu.

1524 Trubar pride v Trst k škofu Petru Bonomu, k
svojemu duhovnemu očetu. Odprejo se mu
vrata k novemu znanju in duhu, ki takrat
prevevata Evropo (predvsem Lutrovi reformaciji).

1528 Turki požgejo Rašico. Trubar študira na Dunaju.

1530 Peter Bonomo posveti Trubarja v duhovnika
in mu da župnijo Laško v upravo.

1542 Trubar postane kanonik v Ljubljani.

1548 Kralj Ferdinand zaradi suma krivoverstva izda
zaporno povelje in Trubarja čaka ječa
na Ljubljanskem gradu. Pred nevarnostjo se
umakne na Nemško.

1550 Trubar izda prvi slovenski knjigi Catechismus in
Abecedarium.

1562 Trubar se na povabilo deželnih stanov vrne
v Ljubljano kot poglavar slovenske
protestantske cerkve.

1564 Trubar izda Cerkovno ordningo, ki je zaradi
poseganja v pristojnosti deželnega glavarja
povod za dokončni izgon.

1566 Trubar nastopi službo v Derendingenu pri
Tübingenu.

1584 Jurij Dalmatin izda celoten prevod Biblije.

1586 Trubarjeva smrt. Pokopan je v Derendingenu.

1593 Bitka pri Sisku in zmaga nad Turki. Turška
nevarnost preneha.

1595 Trubarjev sin Felicijan izda zadnjo Trubarjevo
knjigo. To je prevod Lutrove Hišne postile,
ki ga je Trubar dokončal na smrtni postelji.

1598 Začetek protireformacije,v kateri so protestanti
pregnani, knjige požgane, Trubar pa dobi
večstoletno oznako hudega krivoverca.

1908 Ob štiristoletnici Trubarjevega rojstva poizkus
postavitve spominskega obeležja na Rašici zaradi
hudega odpora okolja spodleti. Postavijo pa mu
spomenik v Ljubljani.

1951 Ob štiristoletnici izida prve slovenske
knjige odkrijejo na Rašici spomenik očetu
slovenske besede.

1986 Štiristo let po Trubarjevi smrti je obnovljena
Trubarjeva domačija.

2008 Praznovanje 500. obletnice rojstva Primoža
Trubarja. Leto razglašeno za Trubarjevo leto ,
obletnica vpisana na Unescov seznam
pomembnih obletnic

2016 Praznovanje  30. obletnice Trubarjeve domačije

2017 Praznovanje 500. obletnice pričetka reformacije
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Martin Luter, vitraž
iz spominske sobe na
Trubarjevi domačiji

Spomenik je zasnoval
arhitekt Vinko Glanz,
plaketo v bronu pa je
izdelal Vlado Štoviček.
Ves spomenik je iz
kraškega kamna.

Cerkev sv. Gala
v Derendingenu

Informacije in prijave
Trubarjeva domačija,
Rašica 69
1315 Velike Lašče
t: + 386 1 788 10 06
e: info@trubarjeva-domacija.si
www.trubarjeva-domacija.si

Občina Velike Lašče
Levstikov trg 1
1315 Velike Lašče
t: + 386 1 781 03 60
e: obcina.velike-lasce@siol.net
www.velike-lasce.si
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Kočevje

Na Trubarjevi domačiji se srečajo različne naravne danosti in
široka paleta mnogih področij človekove ustvarjalnosti.
Obiskovalci Trubarjeve domačije dobijo del odgovora na
vprašanje, kako je slovenski človek ostal, obstal in napredoval.

»STATI INU OBSTATI« skozi čas



Trubarjeva domačija Primož Trubar
1508, Rašica – 1586, Derendingenna Rašici

Trubarjeva domačija stoji na bregu rečice Rašica. Obnovljena je
bila leta 1986, njen osrednji pomnik pa predstavlja hiša z mlinom,
ki je tudi najstarejši objekt domačije.

Spominska soba

V hiši je iz prejšnjih bivalnih prostorov nastala spominska soba,
katere vsebina je razdeljena v tri sklope. Na zidovih je
fragmentaren pregled skozi Trubarjevo življenje in delo. V stebrih
so razstavljeni ponaredki Trubarjevih knjig, ki so slika in prilika
originalov, ki jih hranijo različne ustanove po Evropi. V vitražnih
oknih so upodobljeni Trubarjevi sodobniki. Gre za krog ljudi, od
katerih so nekateri vplivali nanj s svojim delom, mu pri delu nudili
pomoč, z njim neposredno sodelovali ali ga preganjali.

Domačijo sestavljajo še žaga venecijanka z žagarsko zbirko,
gospodarsko poslopje in kozolec.

Galerija Skedenj inTrubarjeva čitalnica

V gospodarskem poslopju je iz prejšnjega hleva nastala krčma,
skedenj je postal galerija Skedenj, kašča je sedaj sprejemnica za
goste in prodajalna spominkov. V sklopu domačije pa je bila
odprta tudiTrubarjeva čitalnica.

Z obnovo galerije Skedenj poleti 2015 je Trubarjeva domačija
dobila svež, enotnejši prostor, prilagojen sodobni galerijski
dejavnosti.

Trubarjev portret v lesorezu, ki ga
je ustvaril Jakob Lederlein po
predlogi neznanega avtorja in je
bil objavljen v Hišni postili.

V nagovoru na začetku Katekizma
Trubar svoje rojake, do takrat
Kranjce, Štajerce, Korošce ... (identi-
teta je izhajala iz deželne ali
pokrajinske pripadnosti), kot prvi
nagovori z imenom Slovenci. To
ime nosimo še danes.

Vsem Slovenc m gnadoo /

/mir/milost inu pravu

spoznane božje/skuzi

Jezusa Kristusa prosim.

Peter Bonomo je bil Trubarjev mecen,
zaščitnik in učitelj. Pomagal je izklesati njegov
značaj do trdnosti, ki je potem prenesla vse
težke preizkušnje.

... vsaki pridigar inu farmošter
ima tudi per suji fari eniga
šulmojstra oli mežnarja imejti
inu držati, de te mlade hlapčiče
inu dek l ice, purgarske inu
kmetiške otroke, vuči slovenski
brati inu pisati ...

Primož Trubar je prvi slovenski pisatelj, reformator, oče
slovenske besede, utemeljitelj slovenskega knjižnega jezika ...
Postavil je temelje slovenske narodne zavesti. Vlogo nosilca
narodne zavesti je namenil jeziku, ki je naša zunanja podoba in
notranji izraz. Borba za ohranitev slovenskega jezika je potem
skozi celo slovensko zgodovino predstavljala borbo za
preživetje v osrčju Evrope, za našo identiteto in kulturno
suverenost. Vsi pomembni dosežki slovenskega naroda
izhajajo tudi iz Trubarjevih izjemnih delovnih uspehov. Trubar
je v dokončnem prehodu Evrope iz srednjega veka v novi vek
uvrstil Slovence na zemljevid kulturno osveščenih narodov.

Spominska soba

Galerija Skedenj

Pečnica v Temkovi žagi


