
Свети Сава, Ⅰ архиепископ српски 
Син Стефана Немање, великог жупана српског, рођен 

1169. године. Као младић жудео за духовним животом, 

због чега је одбегао у Свету Гору где се замонашио и са 

ретком ревношћу прошао цео подвижнички устав. 

Немања последује примеру сина, те и сам дође у Свету 

Гору, где се замонаши и умре као монах Симеон. Сава је 

издејствовао код цара и патријарха независност Српске 

цркве, и постао први архиепископ српски. Подигао је, 

заједно са оцем својим, манастир Хиландар, а потом и 

многе друге манастире, цркве и школе по земљи српској. 

Путовао је у два маха на поклоњење светињама у Светој 

Земљи. Мирио браћу своју, завађену око власти; мирио  

Србе са суседима њиховим, и стварајући Српску цркву, стварао је кроз то српску 

државу и културу. Уносио је мир међу све балканске народе и радио је на добру 

свих, због чега је и био поштован и вољен од свих Балканаца. Народу српском он је 

дао хришћанску душу, која није пропала са пропашћу државе српске. Скончао у 

Трнову у време цара Асена, разболевши се после службе Божје на Богојављење, 12. 

јануара 1236. године. Тело му пренео краљ Владислав у манастир Милешеву, 

одакле га Синан-паша дигне и спали на Врачару у Београду, 27. априла 1594. 

године  
 

ST. SAVA  The son of Stefan Nemanja, the great Serbian national leader, he was born in 

1169. As a young man he yearned for the spiritual life, which led him to flee to the Holy 

Mountain, where he became a monk and with rare zeal followed all the ascetic practices. 

Nemanja followed his son"s example and himself went to the Holy Mountain, where he 

lived and ended his days as the monk Simeon. Sava obtained the independence of the 

Serbian Church from the Emperor and the Patriarch, and became its first archbishop. He, 

together, with his father, built the monastery of Hilandar and after that many other 

monasteries, churches and schools throughout the land of Serbia. He travelled to the Holy 

Land on two occasions, on pilgrimage to the holy places there. He made peace among his 

brothers, who were in conflict over their rights, and also between the Serbs and their 

neighbours. In creating the Serbian Church, he created the Serbian state and Serbian 

culture along with it. He brought peace to all the Balkan peoples, working for the good of 

all, for which he was venerated and loved by all on the Balkan peninsular. He gave a 

Christian soul to the people of Serbia, which survived the fall of the Serbian state. He 

died in Trnovo in the reign of King Asen, being taken ill after the Divine Liturgy on the 

Feast of the Theophany in 1236. King Vladislav took his body to Milegeva, whence 

Sinan Pasha removed it, burning it at Vracar in Belgrade on April 27th, 1595. 
“Пути воводјашчаго в жизањ, наставник и первопрестолник и учитељ бил јеси; первјеје бо пришед, 

свјатитељу Саво, отечество твоје просвјетил јеси и порадив тоје духом свјатим, јако древа 

маслинаја в мислењем раји насадил јеси всеосвјашченаја твоја чада. Тјем јако апостолом и 

свјатитељем сопрестолнак, чтушче тја молим: моли Христа Бога даровати нам велију милост”. 

 
 
 

 
 

 

Помоћ за пострадале у земљотресима 

С обзиром на 

катастофалне 

последице настале услед 

земљотреса у Хрватској, 

показујући солидарност 

са онима који страдају, 

умољавамо све оне који 

желе да помогну ову  

несрећу могу то учинити преко наше епархије Новограчаничко-

средњезападноамеричке. Његово Преосвештенство Г. Господин 

Лонгин ће бити присутан идуће недеље 31 . Јануара 2021, на 

нашој Црквеној Крсној Слави, овде у Кливланду. С тога  Вас 

умољавамо  и  молимо ко буде желео да упути свој прилог за 

помоћ пострадалима у земљотресу моћи ће лично то да учини 

преко наше Цркве и Епархије! 

 

Честитамо, 
Пречасном Ђакону Миљану Алексићу и његовој супруѕи Сузани 

на заказаном рукоположењу у свештенички чин у Недељу 31. 

Јануара 2021,  у нашем Светом Храму Свети Сава. Овом 

приликом Вас позивамо да узмете учешћа у овом свечаном чину 

рукоположења као и да подржимо младог Миљана у његовом 

будућем раду на  њиви Господњој! Достоин! 

 
ЗА РАЗМИШЉАЊЕ; Бити поткупљив, значи не бити хришћанин. Православни 

Оци Цркве никад се нису дали ни поткупити, ни застрашити. Поткупљивање у 

стварима вере равна се Јудином издајству Христа за новац; такво поткупљивање 

било је својствено само неким јеретицима. Када цар Анастасије паде у 

Евтихијеву јерес, он устаде против опредељења IV Васељенског сабора у 

Халкидону и хтеде та опредељења обеснажити. Да би придобио знаменитије 

представнике цркве за себе, он им поче разашиљати разне дарове. Св. Теодосије 

беше по знаменитости први у свој Палестини. Њему цар посла 30 литара злата на 

дар, као тобож на потребе манастирске. Разумеде одмах Теодосије да га цар 

хоћаше тиме поткупити. И како мудро поступи светитељ Божји! Не хте задржати 

новац за манастир, премда беше у великој нужди, нити га хтеде вратити цару, да 

не би цара још више озлобио против Православља, него одмах раздаде све то 

злато у име царево сиромасима. да би том милостињом поткрепио своју молитву 

Богу за исправку цара и повратак на прави пут. 

 

Ако заволиш ћутање,тада ћеш бити драг многима ! 
 Св. Јефрем Сирин 

 

Bilten Srpske Pravoslavne Crkveno{kolske-Op{tine Sveti Sava 
2151 West Wallings Road; Broadview Hts., Ohio  44147 

 Today our Church celebrates:  
Danas  na{a Crkva  proslavqa: 

Jan. 24
TH
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TH 

2021 
 

   

 NEDEQA 33. PO DUHOVIMA 
Tone 8

TH 
Ep.224 (Eph. 4:7-13)  

Gospel: Mt. 8 (4:12-17) 
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http://www.spc.rs/sr/pomotsh_za_postradale_u_zemljotresima

