
СВЕТОСАВСКА ПЕСМАРИЦАСВЕТОСАВСКА ПЕСМАРИЦАСВЕТОСАВСКА ПЕСМАРИЦАСВЕТОСАВСКА ПЕСМАРИЦА    
    
    

    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Српска слава 
 

Данас широм белог света, 

свуда где се српски збори, 

“Ускликнимо Светом Сави!” 

побожна се песма ори. 

 

Данас свака српска кућа, 

уз молитве Богу свете, 

Светом Сави свећу пали 

и зелене венце плете. 

 

Данас Срби сви и свуда, 

славе једну исту славу: 

прослављају светитеља 

свога српског – Светог Саву. 

 

 

 

 

 

Српче о Светом Сави 

 
Све што српским духом дише, 

Српски збори, српски пише, 

Помен чини, славу слави, 

Поје песму Светом Сави. 

 

Свети Сава Србе воли 

За Србе се Богу моли 

Српском роду даје крила 

Српску децу благосиља. 

 

И Сава нас све позива, 

Ближе Богу нас дозива, 

И науци светој учи, 

Божјем страху да поучи. 



 

Памтићемо док смо живи, 

Светог Саве лик нам мили, 

А благослов његов свети 

Свако Српче нек посвети. 

 

 

 

Немањин син 
 

 

Кажеш, био је просветитељ, 

први књижевник, први светитељ, 

јесте, ти си у праву, 

зато и славимо Светога Саву. 

 

Кажеш, био је Немањин син, 

учен и смеран, племенит и фин, 

јесте, ти си у праву, 

зато и славимо Светога Саву. 

 

Кажеш. отворио је закључане двери, 

будио наду, кротио звери, 

јесте, ти си у праву, 

зато и славимо Светога Саву. 

 

Кажеш, подизао је манастире свете, 

српски се род њиме дичи, 

али је пре тога био само дете 

које можда баш на тебе личи. 

 

 

 

Молитва светитеља Саве 

 
Пред престолом Свевишњега 

Свети Сава Бога моли, 

Бога моли, сузе рони 

И овако он говори: 



 

“Род је српски драги Боже, 

У последње ове дане 

Тешко Теби сагрешио, 

Од Тебе се отпадио. 

 

Али има јоште срца 

Која ти се, Боже моле: 

То су деца, деца српска, 

Она Тебе, Боже воле. 

 

Старији су занемогли, 

Срцем својим отежали, 

А деца су химне теби 

Понајлепше испојали. 

 

И за њих се, Боже, молим: 

- Дај им, Боже, снаге нове 

Да обнове Цркву српску, 

Твоју славу на векове.” 

 

 

Завет 

 
 

На дан овај Светог Саве 

кад га Срби свуда славе, 

да Господу завет дамо, 

да Му тврдо обећамо: 

 

“Ићи ћемо путем славе – 

старим путем Светог Саве, 

живећемо ми у слози!” 

О, Господе, Ти помози! 

 

 

 

 

 



Свети Сава 
 

 

Ти остави: бисер, смарагд и рубине, 

којима твој отац Немања те засу, 

место царске круне - узе камилавку, 

а место порфире - узе црну расу 

и оде, чак тамо, у Хиландар свети, 

да познаш живота одречење право, 

да слушаш и вршиш заповеди Божје, 

угодниче Божији, Светитељу Саво! 

Ал' борба међ' браћом- зла коб наша стара- 

не могаде, ипак, твом слуху измаћи: 

ти, с крстом у руци, чак из Хиландара, 

дође својој крвно завађеној браћи, 

и, с љубављу кротком, међ ножеве њине, 

ти, стаде, к'о Божје оличење право, 

и свакоме пружи по гранчицу мира, 

кротки миротворче, Светитељу Саво! 

 

"На спалите Влаха!"- Синан паса грмну, 

Донесе твој ћивот...потпалише гране. 

Али ветар дуну и диже твој пеп'о 

и разнесе светом, на четири стране, 

и свуд, где год паде трунка твога праха, 

онамо се диже - к'о за чудо право - 

или српска школа, или црква света, 

изабраниче Божји, Светитељу Саво! 

И сад твоја химна победнички звони 

пуна крепке вере, пoлeта и маха: 

То је љубав твоја разнета по свету 

кроз честице твога мученичког праха, 

и та жива песма, што кипи к'о река 

дизући се к теби, чак у небо плаво, 

славиће те громко од века до века, 

вечна наша славо, Светитељу Саво! 

 

Данас, кад српска омладина цела 

приступа ти, с пуно побожности свете, 

да најлепши венац од најлепшег цвета 



око твоје драге иконе оплете, 

и док свећа славска трепери и гори 

покличи се дижу до неба у плаво: 

"Оче српске шкoлe и цркве нам свете, 

слава теби, Светитељу Саво!" 
 

 

Химна Светом Сави 
 

Ускликнимо с љубављу 

Светитељу Сави 

Српске цркве и шкole 

Светитељској глави. 

Тамо венци тамо слава 

Где нас српски пастир Сава. 

Појте му Срби, 

Песму и утројте! 

 

С неба шаље благослов 

Свети отац Сава; 

Са свих страна сви Срби 

С мора и Дунава 

К небу главе подигните 

Саву тамо угледајте. 

Саву српску славу, 

Пред престолом Творца! 

 

Благодарна Србијо, 

Пуна си љубави 

Према своме пастиру 

Светитељу Сави. 

Босна и Херцеговина 

Светог Саве дедовина 

С тобом славе славу 

Светитеља Саву. 

 

Здраво Среме, Банате 

И Србијо Стара 

Раванице, чувај нам 

Тело Кнез Лазара; 



Црна Горо, сестро мила, 

Здраво и ти с нама била 

Да славимо славу 

Светог оца Саву. 

 

Милешево слави се 

Телом Светог Саве 

Кога славе сви Срби 

С обе стране Саве; 

Синан-паша ватру пали 

Тело Светог Саве спали, 

Ал‘ не спали славе, 

Нити спомен Саве. 

 

Да се српска сва срца 

С тобом уједине, 

Сунце мира, љубави, 

Да нам свима сине, 

Да живимо сви у слози, 

Свети Саво, ти помози. 

Почуј глас свог рода, 

Српскога народа! 

 
 


