ŠMARTNO PRI LITIJI, BOGENŠPERK, STIČNA IN DEŽELA
KOZOLCEV

Odhod avtobusa z dogovorjenega mesta. Zapeljali se bomo do Šmartnega pri Litiji, ki leži v zahodnem
Posavskem hribovju na nadmorski višini 252 m. Šmartno pri Litiji je gručasto naselje, ki leži 3 km
jugovzhodno od Litije. Sredi trga, kjer stoji današnja mogočna novogotska cerkev, je prvotno stala stara
župnijska cerkev, posvečena sv. Martinu.
Pot bomo nadaljevali do gradu Bogenšperk, ki je kulturni spomenik državnega pomena in prostor mnogih
kulturnih dogodkov. Zaznamuje ga tudi najdaljša poročna tradicija v tovrstnih objektih v Sloveniji.
Renesančni grad Bogenšperk je zgradila rodbina Wagen v začetku 16. stoletja. Vse do leta 1672, ko sta
zgradbo kupila Janez Vajkard Valvasor in njegova žena Ana Rozina, so se tukaj zamenjali še trije lastniki.
Grad Bogenšperk je sčasoma postal znanstveno in kulturno središče z bogato knjižnico in grafično
delavnico. Nadaljevali bomo proti Stični in si ogledali Stiški samostan. Samostan v Stični je edini še delujoči
cistercijanski samostan na Slovenskem in obenem eden največjih kulturnih, sakralnih in arhitekturnih
spomenikov pri nas. Njegovi začetki segajo v leto 1132, v čas romanike. Samostan je kmalu postal versko,
cerkveno, kulturno in gospodarsko središče Kranjske. Samostanska knjižnica je do jožefinskih reform
varovala dragocene iluminirane Stiške rokopise v latinščini iz 12. in 13. stoletja. V Stični je leta 1428 nastal
za slovensko slovstvo pomemben Stiški rokopis, eden prvih pisnih spomenikov v slovenščini. Skozi stoletja
je samostan spreminjal svojo stavbno podobo. Vse do danes je ohranjeno najstarejše jedro samostana, ki
ga tvorita križni hodnik in redovna cerkev. V času reform Jožefa II. leta 1784 je bil samostan razpuščen. Po
114 letih, leta 1898, so se beli menihi vrnili v Stično. V cistercijanskem duhu Ora et labora nadaljujejo svojo
večstoletno pot. Stiška opatija je danes najstarejše duhovno in kulturno središče pri nas.
Pot nas bo vodila do Šentruperta na Dolenjskem, kjer si bomo ogledali Muzej na prostem – Dežela
kozolcev. Predstavili nam bodo različne tipe in starosti kozolcev, njihovo izdelavo ter način življenja
povezanega s kozolci in nadaljevali proti Sevnici in se ustavili v Vinski kleti Mastnak, kjer bomo imeli
degustacijo vin in prigrizka. Sledi večerja in povratek v večernih urah.
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