
Свети Сава(1175-1236)



Растко Немањић био је најмлађи син великог жупана Стефана 

Немање. Био је предодређен да буде велики кнез хумског дела 

српске државе, али се одрекао тог достојанства и замонашио у 

грчком манастиру Ватопеду на Светој Гори. Добио је име

Сава.  Неколико година касније, на Светој Гори придружио му 

се отац Стефан, који је приликом замонашења добио име 

Симеон.



Сава и Симеон основали су  на Атосу 1198. 

године манастир Хиландар и посветили га 

Ваведењу Пресвете Богородице. То је и некад, 

а и данас, била велика част за српски народ.



Свети Сава је био велики хришћанин, просветитељ 

и дипломата. Његовим напорима Српска 

православна црква добила је аутокефалност 1219. 

године и он је постао њен први архиепископ. 

Такође, захваљујући Светом Сави, српске државе 

добиле су ранг краљевине, и управо је он 1217. 

године прогласио првог српског краља, Стефана 

Првовенчаног.



Свети Сава уживао је велики углед међу свим хришћанским 

владарима. Много је путовао по свету и по Србији, 

неколико пута ходочастио је у Јерусалим. Подигао је бројне 

манастире, у њима отварао школе, управљао осликавањем 

Милешеве, Студенице и Жиче. Извршио је прву реформу 

српског правописа, написао прве манастирске уставе, 

саставио наш први црквени и грађански закон 

(НОМОКАНОН или КРМЧИЈА), написао прву српску 

биографију, као и прву националну литургију.



Свети Сава се преставио у бугарском 

месту Трнову, 14/27. јануара 1236. 

године. Годину дана касније, српски 

краљ Владислав пренео је његове

мошти у Савину задужбину 

Милешеву, где су почивале три и по 

века. Године 1594. Турци су спалили 

манастир, а Светитељеве мошти 

пренели у Београд и спалили их на 

Врачару. Данас се врачарском 

ватришту налази највећа православна 

богомоља на Балкану, Храм Светог 

Саве.



Иако су Турци веровали да ће огњем уништити култ Светог 

Саве, десило се супротно. Свети Сава живи и данас међу 

Србина, Бугарима, Румунима, Грцима и свим православним 

народима на свету, а то потврђује и данашња свечаност.

Срећан вам Савиндан!


