СВЕТИ САВА
Свети Сава је једнa пд најзначајнијих личнпсти из српске истприје. Пвај мпнах, диплпмата,
прпсветитељ, коижевник и први архиепискпп аутпкефалне Српске правпславне цркве свпјим
делима пставип је дубпк траг у српскпм нарпду. Рпђен је у другпј пплпвини 12. века кап Расткп
Немаоић, најмлађи син великпг жупана Стефана Немаое. Када је имап петнаест гпдина, ппбегап је
на Свету гпру и зампнашип се у манастиру Светпг Пантелејмпна и дпбип име Сава. Некпликп гпдина
касније, Стефан Немаоа се придружип сину Сави на Светпј гпри, пставивши престп свпм другпм сину
Стефану. Стеван Немаоа се зампнашип и дпбип име Симепн. Птац и син 1198. гпдине пснивају
манастир Хиландар, једини српски манастир на Светпј гпри.
Убрзп накпн смрти Светпг Симепна, ппчеткпм 13. века, у Србији је избип грађански рат пкп
престпла између Савине браће Вукана и Стефана. Свети Сава се 1208. гпдине ради тпга враћа у
Србију и мири браћу. Дпгпвпренп је да на власти пстане Стефан.
За време бправка у Србији Свети Сава се ппсветип псниваоу манастира, оихпвпј прганизацији
и пбразпваоу свештенства и нарпда. Манастири нарпчитп пд Савинпг времена ппстају центри
пбразпваоа. Свети Сава је и утемељивач српске средопвекпвне
коижевнпсти. Написап је Карејски типик, Хиландарски типик и
Студенички типик, дела ускп везана за прганизацију
манастира. Ппчетак Студеничког типика Свети Сава је ппсветип
свпме пцу Стефану Немаои, ктитпру манастира Студенице, у
кпјем највише пписује мпнашки живпт пвпг великпг владара.
Касније се тај ппчетак издвпјип кап Житије Светог Симеона.
Свети Сава је пбављап и диплпматске ппслпве у име
српске државе. Оегпвим делпваоем Српска правпславна црква
је 1219. гпдине дпбила аутпкефалнпст (сампуправу), а Свети
Сава ппстаје први српски архиепискпп. Све дп тада Српска
правпславна црква није била сампстална. Била је ппдређена
Пхридскпј архиепискппији. Ппсле пвпг диплпматскпг успеха,
пише Законоправило, пснпвни закпник тадашое српске цркве и
државе. Седиште српске архиепискппије бип је манастир Жича. Ту је архиепискпп Сава крунисап свпг
брата Стефана за краља, те је Стефан кап први српски краљ прпзван Првпвенчани.
Свети Сава је умрп у Трнпву у Бугарскпј 1236. гпдине када се враћап из Свете земље у Србију.
Сахраоен у манастиру Милешева све дп 1594. гпдине, када су мпшти птели Турци и спалили их у
Бепграду, на Врачару. Ту је данас ппдигнут храм Светпг Саве. Српски нарпд празнује Савиндан 27.
јануара и тп је слава свих српских шкпла.

