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Свечано отворени „Дани Светог Саве“ у Краљеву 
 

Мултимедијални програм „Свети Сава – рађање пута“, у организацији 
Културног центра „Рибница“ Краљево, одржан је првог дана обележавања 
манифестације „Дани Светог Саве у Краљеву“.  

У оквиру програма посвећеног српском свецу, светогорском монаху, 
просветитељу и првом поглавару Српске православне цркве Растку Немањићу, 
потоњем Светом Сави, приказан је филм „Хиландар – кућа свих Срба“ и изложба 
фотографија са Свете Горе и из Манастира Хиландара аутора Животе Јевтића. О 
Светом Сави је беседио академик Светислав Божић, осврнувши се и на наш град 
и људе из њега и у њему. 

„Краљево је капија која отвара Долину српских краљева и долину српске 
историје, која је тако силовита и моћна да је наша будућност. Толико вредних 
људи, црквених и световних, рођено је на овом простору, као и писаца, 
музичара.... Краљево и пише, и пева, и мисли, и сања са владиком Николајем и 
онима који су га следовали. Иза свакодневице која је свуда сложена и тешка, али 
повремено и радосна, овај град нуди вечност, што је привилегија великих народа, 
а Срби то јесу“, рекао је Божић.  

„Свети Сава је распевао радост у нама. Распевао је дар, врлину, меру, 
отменост, пожртвовање, разбокорио православље и њиме зауздао гордост многих 
таштина... опремио је срце наше да чује и следи нетрулежну сласт вечности“, 
поручио је са овог ванвременог програма Божић. 

Помоћник градоначелника Краљева за културне манифестације и 
председник Одбора за организацију „Дана Светог Саве у Краљеву“ Сретен 
Јовановић је истакао да већ четврту годину заредом град Краљево организује 
вишедневно обележавање празника посвећеног Светом Сави, заједно са 
Школском управом Краљево, основним и средњим школама на територији града и 
установама културе града Краљева. Поред традиционалне Светосавске академије 
и Светосавског бала, у седам до десет дана буде организовано много догађаја 
посвећених прослављању школске славе.  

„Свуда где има школске деце, ту је и Свети Сава“, рекао је Јовановић и 
пожелео свима „дане љубави и братског пријатељства, среће, са жељом да нам 
већ од сутра буде још боље“. Он је захвалио свима који су на било који начин 
допринели да ова манифестација постане традиционална нагласивши да 
Краљево може да буде пример када је у питању обележавање Савиндана, будући 
да су ретки градови који на овај начин одају част Светом Сави.  

Руководилац Школске управе Бојана Маринковић је истакла колика је част и 
привилегија бити у дворишту Савине задужбине Манастира Жиче.  

„Свети Сава је делима потврђивао своје речи, подизао задужбине, 
утемељивао државу и цркву, уздизао културу и уједињавао народ. Кроз векове је 
водио Србе путем истине и правде. Његово име и данас светли на том путу. Ми, 
који имамо част да живимо и радимо надомак свете Жиче, Савине велике 
задужбине, нарочито смо поносни и привилеговани што пред очима имамо 
подсећање да су велика дела непролазна и вечна“, рекла је Бојана Маринковић. 



Како је истакао аутор изложбе фотографија и филма „Хиландар – кућа свих 
Срба“ Живота Јевтић, филм је рађен са великом љубављу. Како је навео, могао је 
да носи и назив „Хиландар којег више нема“ будући да су снимци настали пре 
двадесет једну-двадесет две године, пре великог пожара који је задесио манастир.  

Текст за филм „Хиландар – кућа свих Срба“ је написао песник Милош 
Милишић, који је и водио програм. Градски хор „Црвчанин“, под руководством 
Радмиле Мурганић, отворио је програм химном „Светом Сави“, а потом извео и 
композиције „Тијело Христово“ Миодрага Говедарице и „Молитва Светом 
Сави“.Светислава Божића.  


