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ВАЊА ГРБИЋ VIII3



 У младости је од оца добио Захумље на управу.

 Међутим, побјегао је на Свету Гору и замонашио се
у руском манастиру Светог Пантелејмона.

 Касније је са својим оцем, који се, у међувремену,
замонашио и добио име Симеон, подигао манастир
Хиландар, први и једини српски манастир у Светој
Гори.



 Свети Сава, рођен као Растко Немањић, рашки је
племић, светогорски монах, игуман манастира
Студеница, просвјетитељ, књижевник, дипломата и
први архиепископ аутокефалне Српске
православне цркве.

 Сматра се једном од најзначајнијих личности
српске историје и оснивачем српске цркве, која га
слави као свеца.

 Имао је два брата – Вукана и Стефана.

 Отац му се звао Стефан Немања, а мајка Ана.



 Рођен је између 1169. и 1175. године, у мјесту Рас,
које се налази у близини Новог Пазара, а преминуо
је 12. или 14. јануара 1236. године, у Трнову, у
Бугарском царству, при повратку са ходочашћа у
Јерусалиму.





 Свети Сава је више пута путовао у Палестину.

 На повратку са ходочашћа из Свете земље, 1236.
године, дочекала га је смрт у Великом Трнову.

 Његове мошти је у манастир Милешеву пренио
краљ Владислав.



 Најпознатија дјела су:

 1. „ЖИТИЈЕ СВЕТОГ СИМЕОНА”

 2. „КАРЕЈСКИ ТИПИК”

 3. „ХИЛАНДАРСКИ ТИПИК”

 4. „СТУДЕНИЧКИ ТИПИК”, КАО И 
„НОМОКАНОН”.



 Сматра се једним од најзначајнијих српских
владара, а заједно са сином Светим Савом, једним
од утемељивача Српске православне цркве, која
Стефана Немању слави као Светог Симеона
Мироточивог.

 Подигао је и обновио много цркава и манастира
(СТУДЕНИЦА, ХИЛАНДАР).

 Преминуо је као монах Симеон, у манастиру
Хиландар .





 Био је српски средњовјековни владар и први
крунисани краљ међу Немањићима, због чега је
назван Првовјенчани.

 Његово најзначајније дјело је „Житије Светог
Симеона“, у којем је описао живот свога оца.

 Рођен је око 1166. године, а умро је 24.9.1127. године.





 Био је велики жупан и управник у Зети око 1190.
године до почетка 1208. године.

 Вукан је пред крај очеве владавине добио управу
над Зетом.

 Он се спомиње у једној повељи Стефана Немање,
коју је велики жупан издао у Сплиту.

 Умро је у фебруару.





 Била је супруга Стефана Немање.

 Анино поријекло није познато, постоје
претпоставке да је из Босне.

 Ана је 1196. године, као монахиња Анастазија,
отишла у манастир код Куршумлије.

 Сахрањена је у манастиру Студеница.

 Слави се 22. јуна.





 То је српски православни мушки манастир.

 Манастир је саграђен на идеју Светог Саве, који је
постао монах на планини Атос, 1191. године.

 Оснивач је Стефан Немања.

 Српско-византијског је стила.

 Налази се у Грчкој.

 Хиландар представља један од најзначајнијих
средишта српске културе.







 Од личних предмета Светог Саве остало је само
архиепископско жезло, које се данас чува у ризници
манастира Милешеве.

 Оно што је сачувано од тијела свеца је његова
лијева шака, која је сачувана послије спаљивања
његових моштију 1594. године на Врачару.

 Свети Сава је приказиван на фрескама разних
православних цркава, али су га приказивали и
римокатолици.






