
Свети Сава 



Растко Немањић је рођен око 1175. године као трећи син српског великог жупана

Стефана Немање и његове супруге Ане. Савини биографи у хагиографском стилу

наводе да су супружници Растка добили после дугог прекида у рађању и да

им је због тога најмлађи син био нарочито драг.

Када је напунио 15 година,
Растку је Стефан Немања
поверио на управу хумску
област (Хум или Захумље) .

Међутим, Растко није желео да
иде тим путем и да наследи
оца и браћу као владаре и
велможе, већ је трагао за
духовним животом.
1191. године, кад је имао
око седамнаест година, Растко
је отишао на Свету Гору, један
од најзначајнијих центара
православног монаштва, са
намером да се замонаши.

Замонашио се у руском
манастиру Св. Пантелејмону и
добио име Сава.



Савин отац, Стефан Немања се такође замонашио пошто је       

престо оставио свом сину, Стефану Немањићу, и отишао на      

Свету Гору. 

Отац и син су заједно обновили манастир Хиландар који је        

вековима био светионик наше културе, вере и образовања.

.



Почетком 1207. Немањина три сина сахранила су његове посмртне остатке у         

гробницу коју је припремио у својој задужбини Студеници. Том приликом је Сава    

помирио браћу Стефана и   Вукана који су били завађени због власти.



1219. године Св. Сава постаје први 

српски архиепископ, а српска црква 

постаје аутокефална- самостална.



1221. године Св. Сава је сазвао државни и црквени сабор у 
Жичи, и том приликом је крунисао свог брата Стефана 

Првовенчаног који постаје први српски краљ.



На повратку са свог другог путовања у Свету земљу,         

разболео се и упокојио у Бугарској, у Трнову, 14. јануара   

1235. године.

Две године       
касније, 1237.    

краљ Владислав 
је светитељеве  

мошти уз          
највеће почасти 
пренео у Србију, 

у манастир      
Милешеву.



Турци су мошти светитеља спалили 

1594. године на Врачару у Београду, 

плашећи се великог утицаја који је 

Св. Сава и више векова након своје 

смрти имао и храбрости коју је        

уливао своме народу.



На истом месту на коме је светитељ спаљен,   
подигнут је велелепни храм Св. Саве који    

стоји као симбол захвалности нашег народа 
великом просветитељу и заштитнику. 



Многобројне су заслуге Св. Саве. Био је државник,  учитељ,                  

дипломата, књижевник, просветитељ, први  српски архиепископ.        

Оснивао је манастире, болнице и школе.

Свети Сава је један од
највећих и најсветлијих
личности у историји српског
народа. Он је велики по свом
богоугодном и боголиком
животу, по своме раду, и по
ономе што је народ осећао у
његовим делима. Велики је и
недостижан скоро у свим
областима нашег националног
и културног живота, а све
школе у Србији празнују и
прослављају управо овог
свеца као школску славу и
свог заштитника, 27. јануара.



Ускликнимо с љубављу

Светитељу Сави

Српске цркве и школе

Светитељској глави.

Тамо венци тамо слава

Где наш српски пастир Сава.

Појте му Срби,

Песму и утројте!
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