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Док заслужено одмарате од школских 

обавеза и уживате у летњем одмору са својим 

најближима, ми смо вам припремили неко-

лико страница за које се надамо да ће вам 

измамити осмехе и да ће вас подстаћи да 

испуните дан корисним и лепим и да још 

више заволите једни друге. 

Видимо се у септембру!

Уз благодат, милост и мир од Бога оца и 

Господа нашега Исуса Христа и Духа Светога,

Ваш Мали Светосавац

ДРАГА ДЕЦО,
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Најлепше приче

Био једном један дивни старац, кога су 
сви звали Учитељем. Његова је реч 
била мудра, а молитва јака. До Учите-

ља није било лако доћи. Живео је у малом 
манастиру у подножју великих планина. 
Путеви су били лоши, шуме густе, а кад на-
бујају потоци било је скоро немогуће сти-
ћи до манастира. Ипак су многи долазили 
Учитељу. И свако је добијао баш оно што 
му треба, неко поуку, неко утеху, а по некад 
би неког изгрдио, управљајући га тако на 
прави пут. Учитељ, духовник манастирски је 
писао књиге, игуманија се бринула о мана-
стиру и радила заједно са сестрама од јутра 
до мрака. Све је ту било као у кошници, знао 
се домаћински и кућни ред. Свако је имао 
своје послушање. Једна од монахиња, Пара-
скева, бринула се о сточици. Музла је краве, 
пазила на телиће, и све послове у штали је 
обављала.

Сестра Параскева се плашила паса. 
Осећајући њен страх, један мали пас, 
шарпланинац звани Тигар, мајушан 

и смешан, стар само три месеца (а то је код 
паса узраст као детета од две и по године), 
стално је ишао за њом и правио се важан. 
Параскева раном зором крене у шталу, Ти-
гар је ту. Још није истерала телад на пашу, 
а Тигар већ стигао да направи многе неста-
шлуке и по ливади плаши телад. Све у свему, 
понашао се као и сви несташни малишани 

у тим годинама. Грдила га је, али се он због 
тога није много бринуо. Једног дана је Тигар 
био посебно расположен за игру по штали, 
где су били теоци. Трчао је око њих, вукао 
их за репове, и чинио још хиљаду несташлу-
ка, док сви телићи нису почели унезверено 
да мучу, узнемириле се краве, ричу, свака 
хоће да заштити своје теленце, а Тигар сав 
срећан мота се Параскеви око ногу и сапли-
ће је и плаши. Сирота Параскева више није 
знала шта ће, викала је на Тигра, грдила га, 
а он се уопште није освртао на њене грдње. 
Кад је преврнуо пуну канту млека, сестра 
Параскева изгуби стрпљење и прутићем 
истуче Тигра. Мали псић ни како није могао 
да схвати зашто је добио батине, јер је ми-
слио да је све то само велика игра. У педаго-
гију се уопште није разумео, па је цвилео и 
плакао читав дан.

Сутра му је Параскева, као и обично, 
донела храну, а он је само окренуо 
главу. Гладовао је све док му хра-

ну не донесе нека друга монахиња. Кад је 
мало ојачао, поче да режи на Параскеву. 
До следећег пролећа израстао је у правог 
шарпланинца, тара, ни да помисли да уђе 
у шталу. Стално је лајао на њу и покушавао 
да нападне. Једном су монахиње нешто ра-
диле близу Тигрове кућице, он се отргао, 
јурнуо, одгурнуо остале сестре и угризао 
Параскеву.

ОПРОШТАЈ
РАДМИЛА МИШЕВ
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Сирота монахиња више није знала шта 
ће, па иако јој је било непријатно да 
се жали на пса, оде код духовника, и 

све му исприча. Мудри Учитељ је саслушао 
Параскевине речи. Дубоко се замисли гладећи 
дугу седу браду, онда подиже главу и рече 
да оде код Тигра, и од њега затражи опро-
штај. Погледала је Учитеља са чуђењем, а 
он је поновио да мора сасвим искрено и 
из срца да затражи опроштај. Иако запре-
пашћена, без поговора је извршила то што 
јој је Старац рекао. Скупила је сву храброст 
и пошла до Тигрове кућице. Тигар је стра-
шно залајао кад је угледао, умало да искида 
ланац, а онда је стао. Осетио је да се нешто 
догађа, да његов највећи непријатељ, како 
је то у својој псећој глави мислио, долази 
некако другачије. Монахиња је дошла до 
Тигра, направила велику метанију и искре-
но замолила за опроштај. Сестре су у чуду 
гледале како је Тигар престао да лаје, и па-
жљиво слуша то што му Параскева говори. 
Виделе су како је ушао у кућицу и више се 
на њу није ни окренуо. Од тога дана Тигар 
никада није ни зарежао а камоли залајао на 
монахињу Параскеву.

Ово није прича из давних времена, 
и далеких земаља, него се догоди-
ла пре тридесетак година уземљи 

Србији, у манастиру Ћелије. Мудри Учитељ 
био је (вероватно већ претпостављате), 
нико други до архимандрит Јустин Попо-
вић, кога су сви и онда и данас, иако одавно 
није физички међу нама, звали Ава, што на 
грчком значи учитељ.

Људи посебног богоугодног, чистог 
и молитвеног живота, светитељског, 
блиски су са свима и разумеју сва 

Божја створења, и људе и животиње и биљке.

Најлепше приче
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Неки стари, стари про-
сјак створи се једне неде-
ље пред градском црквом. 
Свима се учини врло нео-
бичан; није личио на дру-
ге просјаке. Глас му је био 
много блажи, очи су му 
биле много лепше него код 
других просјака. И одело 
његово, мада је све било 
искрпљено, изгледало је 
друкчије него код осталих 
просјака. Зато су га

људи, излазећи из цркве, 
неповерљиво или радо-
знало гледали и скоро га 
заобилазили. Једни су го-
ворили:

- Овај нам се просјак 
чини много сумњивим, 
мора да је нека ухода!

Други су говорили:
- Овај просјак има тако 

беле руке, као свеци на 
иконама!

Трећи су говорили:
- Овај просјак има благ глас, 

као да је дуго у цркви певао!
Неки од њих пружише 

му коју пару, а неки га ми-
моиђоше, журећи својим 

послом. А чудновати про-
сјак помисли: „Људи су или 
неповерљиви, или равноду-
шни, код њих нећу много на-
просити. Идем да потражим 
децу, она су сигурно много 
боља.” Тако рече просјак и 
изиђе полако из порте.

Ишао је тако, ишао, па 
наиђе на неки врт, где су 
се деца играла. Просјак 
уђе унутра и седе на прву 
клупу, посматрајући их. 
Деца су, као зечеви, скаку-
тала међу дрвећем, шаре-
нила се по врту као огром-
ни лептирови, и просјак 
како беше дошао из краја 
много лепшег него што је 
земља, није могао од њих 
ока одвојити. После неког 
времена он помисли: „Е, 
сад ћу да видим какво срце 
имају“.

И устаде са клупе.
- Оголио сам, немам шта 

да обучем, удели ми штогод 
Бога ради! – рече он некој ма-
лој трогодишњој девојчици.

Девојчица му пружи своју 
марамицу говорећи:

- Ево, нека ти мама сашије 
кошуљу.

Чудновати просјак тада 
приђе малишану, што се 
играо на гомили песка.

- Обосио сам, немам шта 
да обујем, удели ми што 
Бога ради!

Дечак скиде своје мају-
шне ципелице, и пружи му 
их говорећи:

- Ево ти моје ципеле, само 
немој у њима много да тр-
чиш, брзо ће се поцепати.

Просјаково лице бивало 
је све светлије. Он приђе 
двема девојчицама што су 
се лоптале.

- Гологлав сам, сунце ме 
пржи у теме, уделите ми 
штогод да главу заклоним!

Обе девојчице скидоше 
одмах са главе своје мале, 
налик на играчку шешире, 
и пружише му говорећи:

- Ево, стави их на главу, па 
ти неће бити врућина.

Просјак пође даље. На 
клупи угледа дечака, где 
једе колач напуњен ви-
шњама.

ПРОСЈАК 
У ДЕЧЈЕМ ВРТУ

ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ

Најлепше приче



7

- Гладан сам – рече му 
просјак – од јутрос нисам 
ништа јео!

Дечак беше принео ко-
лач устима, али га брзо пру-
жи просјаку говорећи:

- Ево ти мој колач. Да ви-
диш само како је сладак.

Онда просјак са својим 
даровима оде и седе на 
неку усамљену клупу. А у 
близини њега играло се 
пиљцима једно сиромашно 
дете, па кад виде јадног, 
усамљеног старца, би му га 
много жао, те му притрча и 
пружајући своје пиљке рече:

- Можда ти је досадно? 
Ево ти моји пиљци, па се играј!

Просјак узе пиљке из де-
тиње руке, и како их узе, 
тако га наједном нестаде. 
Детету се учини да се про-
сјак на некој златној љуља-
шци подиже у небо.

И збиља се подигао на 
небо, јер није био просјак, 
већ Анђео Божји, који је си-
шао на земљу, да види јесу 
ли људска срца чиста. Кад 
исприча драгом Боги за де-
чији врт, а Бога рече:

- Нека девојчици, која ти 
је дала мараму, увек звезда 
у сну светли. Нека су дечку, 
који ти је дао ципелице, сви 
путеви отворени. Нека де-
војчице, које су ти дале ше-
шириће, увек сачувају мла-
ду душу. Нека малишану, 
који ти је поклонио колач, 
трпеза буде увек благосло-
вена. Нека сиротом детету, 
које ти је само пружило 
своје пиљке, срећа одсад 
сама излази у сусрет!
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Ево дивне песме о светоме Сави, кога србски народ као свеца слави.
Он је био дете једнога владара, име му је Растко, син србскога цара.

Народ је побожан некад јако био и тај владар госте многе је примио.
Једног дана поче сутон да се хвата, калуђер’ма старим отворише врата.

Замолише конак ови светогорци, Немања их прими уђ’те свети оци.
Љубазно их служи и Растка довео, а он као дете међ’ монахе сео.

И пре царем хвале Бога великога, а он носи даре дарива свакога.
Ја даривам Бога а Он мени мира, па да ми сачува моја сва три сина.

И оде да спава у своје одаје, заборави Растка да тамо остаје.
Растко као дете једнако их моли да се њему само о Богу говори.

Па онда уздахну њему срце младо, и ја бих за Христа мојега пострадо.
Ал’ шта могу сада, ко да ме избави, па да и ја носим ту расу на глави?!

Ја вас сад преклињем ево као дете, када ви пођете да ме поведете,
али мојој мајци немојте казати јер ме много воли па ми неће дати

Мога оца царство проћиће к’о ништа,а ја тражим Царство што има код Христа
Немања се труди купи милостињу, монаси говоре његовоме сину:

Чујеш чедо мило, мораш промислити. Ал’ ти мораш тамо са нама постити.
И царске хаљине нећеш ти носити, него црну ризу ти ћеш облачити.

На све ово Растко пристаје и рече, идем мојој мајци још последње вече,
јер ме више неће она загрлити, нити свога сина више пољубити.

Ништа и не слути младог Растка мати, око пола дана тек поче питати:
А где нам је Растко ? – на обед га зове, и отвара редом она царске дворе.

Ал’ детета нема и њој се не једе, и Немању шаље да јој га доведе.
Нигде , нигде нема нашег милог сина, и настаде вриска међу њима свима.

И Вукана зове и Стефана свога. Траж’те децо Растка мог сина милога,
траж’те свога брата децо моја мила, ала ми се туга у срцу савила.

ПЕСМА О СВЕТОМ САВИ

Најлепше песме
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Немања замишљен к’о да нешто слути, ником’ ништ’ не каже него само ћути.
Они светогорци кад су говорили, ја и Растко само са њима смо били.

Боже Свети, Силни, ако ј’ воља тако, да је с’ њима от’шо и мој мили Растко.
Теби га предајем , Тебе нека слави. – али ко ће доћи то мени да јави?

Да пошаљем слуге – то ћу учинити, ако хоће натраг ја ћу га вратити,
и одоше слуге, ал’ већ беше Сава, родитеље своје по њима поздравља.

Поздрав’те ми оца, нек’ се моли Богу, ал’ ја у двор више вратит’ се не могу,
ја сам наш’о мира сад у светој Гори и наш’о сам Цара што сав свет сотвори.

Потруд’те се и ви родитељи мили, да би и ви Царство Вечно заслужили.
Мајци ми однес’те овај прамен косе из очију њених сузе нек’ оросе.

И тако је Сава он заштитник свима, молитвом помаже он својим Србима.
Светитељу Саво почуј наше гласе и МОЛИ ГОСПОДА ДА ОН СРБЕ СПАСЕ!

Преузето са интернет странице: http://www.pravoslavniroditelj.org

Најлепше песме
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Давно, давно, расла три стабла на брду. Разговарала су, тихо шумећи гранама на ветру, 
о својим надама и сновима.

Прво стабло рече: – Једног дана ћу, надам се, постати ковчег за благо. Можда ћу бити 
украшен дивним резбаријама и свако ће видети моју лепоту.

Друго стабло је силно желело да буде део моћног брода. – Носићу краљеве и краљице 
преко вода и пловићу до краја света. Свако ће се осећати сигурним у мени због снаге 
мога трупа.

На то треће стабло рече: – Желим да порастем и будем највише стабло у шуми. Људи 
ће ме из далека видети на врху брега, гледаће моје гране и мислиће на небеса и на Бога 
и како сам им близак. Ја ћу бити најзначајније стабло свих времена и људи ће ме се увек 
сећати.

Много година су дрвета молила Бога да им се жеље остваре. Једнога дана дођоше др-
восече, стадоше код првог стабла и рекоше: – Ово дрво изгледа снажно, продаћемо га за 
добре паре тесару, и почеше сећи стабло. Стабло беше срећно. Знало је да ће тесар од 
њега направити ковчег за благо. Код другог стабла рекоше:

– Ово стабло је за бродоградилиште, тамо траже баш овакво дрво. – Друго стабло се 
задовољно осмехну. Постаће моћан брод. Кад дрвосече дођоше до трећег стабла, оно се 
силно уплаши. Ако га посеку, његови се снови неће остварити. Један од дрвосеча рече:

– Мени не треба да продајем дрво ни тесару ни бродоградилишту, па ћу узети ово. – И 
посече стабло.

Од првог стабла тесар је направио јасле. Ставио га у шталу и напунио сеном. То није 
било оно за шта се дрво молило.

Од другог стабла направљен је мали рибарски брод. Не оствари му се жеља да буде 
моћни брод који носи краљеве.

Треће стабло је исечено у велике комаде, грубо истесано и остављено само у мраку. 
Тамо је чамило и туговало.

Године су прошле. Једног дана, у шталу дођоше човек и жена. Она се породи и стави 
дете у јасле које су направљене од првог дрвета. Стабло је осетило, чак до дрвеног срца, 
да, од кад свет постоји, ни једна шкриња са благом не може да се мери са драгоценошћу 
коју су у себе примиле скромне јасле, и да, док траје свет, неће бити ничег драгоценијег. 
Било је то највеће благо свих времена.

ТРИ СТАБЛА

Најлепше приче
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Најлепше приче

Тридесет година касније, група људи уђе у рибарски брод направљен од другог ста-
бла. Један од њих, уморан, заспа. У неко доба се подиже велика олуја. Стабло увиде да 
није довољно снажно да заштити људе. Путници пробудише човека који је спавао умотан 
у огртач. Он устаде, рече: „МИР“ и олуја стаде. Тада стабло схвати да носи Краља над кра-
љевима, Цара над царевима.

Прошле су три године од ове олује. Неко дође и узе и треће стабло. Краћи део укуцаше 
попреко и натоварише га човеку који га је носио улицама. Људи су се ругали Ономе који 
га је носио. Када дођоше до врха брега, поставише стабло и разапеше човека на њега. 
Стабло су подигли у вис и оставили да човек на њему умре. Када дође недеља, стабло 
виде да је довољно снажно да стоји на брду и да буде близу Господа Бога, јер је Спаситељ 
био разапет на њему.

Порука ове приче:
Када се не остварују ваше молитве, или вам нешто не иде од руке, знајте да Господ Бог 

има план за вас. Ако Му верујете, Он ће вам дати велике дарове. Свако стабло добило је 
што је хтело, само не онако како је замислило. Ми не знамо шта Господ Бог планира за 
нас.

Знамо само да је Његов Промисао другачији од нашег мишљења, али је Његова Про-
мисао увек најбоља.

Извор: Манастир Клисина
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Причали су људи о једном духовнику и чудили се колико је његово смирење. Нико није 
ничим могао да га увреди.

Чуо то неки безбожни и безобразни човек и одлучио да по сваку цену наљути духовни-
ка. Дошао је у његову пећинску црквицу и почео да га изазива, понижава и вређа.

Док га је злонамерник вређао, духовник је, потпуно смирен, стајао ћутећи. Само је онај 
ко је монаха добро познавао могао да примети да су му очи тужне. Духовник је искрено 
жалио тог човека и, у себи се, за њега молио.

Дрзник није могао да верује. Од његових поганих речи одзвањали су зидови пећинске 
црквице, а духовник ни трепнуо није на најгоре увреде. После сат времена, безбожник 
више није могао ни да псује, изгубио је сву снагу и коначно се нормалним гласом обра-
тио монаху:

„Разумем ја те духовне ствари, као, није вас брига шта други људи мисле и кажу, али, ја 
сам тебе понизио и увредио. Треба да научиш да се бориш за себе.“

Тек тада монах проговори:
„Синко, могу ли да ти поставим два питања?“
„Питај!“ – одговори човек.
Монах упита:
„Ако ти мени донесеш поклон, а ја га не прихватам, коме тај поклон припада?“
„Па, ако не прихватиш поклон, онда он и даље припада мени“ – рече човек.
Монах настави:
„А сада, сине мој, ако ти за мене имаш само увреде, а ја их не прихватам, коме оне и 

даље припадају?“

Извор: ''Светосавско звонце'' бр. 9/2016.

СМИРЕЊЕ

Најлепше приче
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 За децу скупљено благо – одломци о одрастању из биографија Миланковића, Тесле и 
Пупина које је приређивач Александра Нинковић-Ташић зачинила њиховим цитатима, а 
сликар Милан Туцовић сликама и цртежима. 

Опис:
 Звездоброј је стара српска реч која се могла чути у Врању и његовој околини. Значи 
надарено дете – оно које гледа у звезде. 
 У њој живе приче о три дечака: Михајлу Пупину, Николи Тесли и Милутину Миланковићу.
 Ово су комадићи прича које су сами записали када су постали велики. Када су учинили  
овај свет бољим местом, остављајући запис о својим суперхеројима и о свом детињству, 
као о највећој снази која их је водила кроз живот. 
 Предлажем да упишете омиљену мисао Михајла Пупина: Где је воља, ту је и умеће; да за-
гризете једну од две намирнице које је Никола Тесла сваки дан јео, или јабуку или целер; 
и да пронађете песму коју је Милутин Миланковић највише волео - ,,Марко Краљевић 
и Муса Кесеџија“; и да вам буду близу. Тако наоружани, можете кренути у откривање и 
сазнање. 
 Ово је чаробна књига од које се постаје бољи и већи. Свака реч у њој је истинита и 
свака је написана да помогне младом човеку да пронађе прави пут.
 Због тога ћу вам рећи да је она златни путоказ. Важи за свако доба, мами осмех и радост 
сваког срца, али постаје чаробна само у рукама детета. 

Александра Нинковић-Ташић

Препоручујемо
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