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С в е т и    С а в а

Свети Сава је рођен у Расу око 
1175. године као трећи син 
великог жупана Стефана 
Немање. На рођењу је добио 
име Растко.

Растко је на двору стекао 
завидно образовање за оно 
време. Описменио се и читао је 
житија светитеља као и другу 
литературу до које је могао 
доћи. 

Јана Стојковић V5



Као млади принц око 1190. године 

Растко од оца добија на управу 

Захумље.

Међутим, 1192. године, уместо да 

се учи вештини владања, млади 

Растко побеже на Свету Гору у 

руски манастир Светог 

Пантелејмона и замонаши се 

мимо воље својих родитеља. 

Његово монашко име постаје 

Сава. 

На Светој Гори Свети Сава је 

најдуже боравио у манастиру 

Ватопед, око седам година.



Године 1196. године Стефан 

Немања решава да се повуче и 

престо предаје средњем сину 

Стефану, а он и супруга Ана су се 

замонашили добивши имена 

Симеон и Анастасија.

Године 1197. године Симеон се 

придружује свом сину на Светој 

Гори, где следеће године 

започињу изградњу манастира 

Хиландара, првог и јединог 

српског манастира на Светој Гори.



Следеће године (1199.) у Хиландару умире

Свети Симеон. После смрти Светог 

Симеона у Србији долази до рата између 

браће Вукана и Стефана Немањића за 

престо.

Сукоб се завршава помирењем браће под 

Савиним покровитељством. 

После измирења браће, Свети Сава креће 

са уређењем црквеног живота у Србији, 

отвара прву школу, прву болницу при 

манастиру Студеници, пише „Житије 

Светог Симеона“, подиже манастир Жичу, 

центар будуће српске аутокефалне цркве.



Свети Сава је 1219. године после 

још једне успешне дипломатске 

мисије у Никеји, постао први српски 

архиепископ, а српска црква је 

добила самосталност. 

После смрти Стефана Првовенчаног 

1228. године и након доласка на 

престо краља Радослава, Свети 

Сава одлази на ходочашће у Свету 

земљу.



Са дуготрајног пута у Јерусалим, Свети 

Сава се није вратио у Србију. У повратку 

пролазио је кроз Бугарску и ту је 

преминуо 14. јануара 1236. године, по 

старом календару. Сахрањен је у 

тадашњој бугарској престоници Трнову. 

Бугари су желели да задрже тело Светог 

Саве, али је његов синовац, српски краљ 

Стефан Владислав, иначе зет бугарског 

цара Асена II, успео да добије дозволу за 

пренос моштију у Србију. Мошти Светог 

Саве су пренете у Србију, у манастир 

Милешеву.
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