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Драга децо, 

У сусрет најлепшим хришћанским празницима, вредно 

радимо и припремамо за вас и ваше најмилије ,,Божићно 

сеоце код Храма 2019.” где ћете између осталог имати 

прилику и да се дружите са главним јунакињама цртаног 

филма ,,Лола и Мила”, ауторима и нашим другарима из 

Дексика. 

А до тада, поклањамо вам неколико одабраних прича, 

песмица и молитвица уз прелепе илустрације чувене 

грузијске сликарке, Нине Чакветадзе.

Уз благодат, милост и мир од Бога оца и Господа нашега 

Исуса Христа и Духа Светога,
Ваш Мали Светосавац

ДРАГА ДЕЦО,



3

Најлепше приче

Улица Кнез Михаилова се из све снаге 
труди да изгледа светски, али не успева. 
Огледа се у излозима преиспитујући се. 
Колица са ђеврецима и сладоледом, сви-
рачи са раштимованим инструментима, а 
цвећа нигде. Много људи, а осмеха нигде. 
Онда нешто ново. Луткари. Зачас се ство-
рио широки круг радозналаца.

Прилази и млади брачни пар са девојчи-
цом и псом. Да им се свима саберу године 
збир не би премашио педесет. Опијени су 
игром. Девојчици и псу је после неколико 
тренутака постало досадно. Пас прона-
лази нешто занимљиво, а златне локнице 
се врте око маминих и татиних фармерки. 
Онда се одлучује да истражи свет. Излази 
изван круга гледалаца. Сама је на плочни-
ку. Смеје се. Прва победа је извојевана. Ко-
раком пачета креће према чесми. Сапли-
ће се о једну плочу која је мало виша од 
осталих и пада. Врисак и сузе. Мама и тата, 
забављени луткама и луткарима не чују и 
не виде ништа. Пролазници пролазе рав-
нодушно, то није њихова брига, дете које 
горко плаче има родитеље или деду и бабу 
или неког ко га чува. Само пас, који је ко зна 
где пронашао неку коску, у три скока стиже 
до своје другарице. Осврће се. У псећим 

очима чуђење. Зашто људи не узму дете 
у наручје, где сигурно и заштићено неће 
плакати.

Псећа љубав је на највишем могућем сте-
пену искушења. Онда се у делићу секунде 
одлучује. Пружа девојчици кост. Ставља је 
поред ње, њушком гура као да моли, узми, 
види како је то лепа и сочна коска.

Кроз сузе се помаља осмех. Ручица стеже 
псеће клемпаво уво. Није ништа страшно, 
пријатељ је ту. 

Устаје.
Игра се завршила и родитељски пар на-

лази своје чедо. Због игре лутака, пропу-
стили су призор љубави космичких разме-
ра. Полазе. Пас се враћа по коску, али бива 
оштро укорен:

„Баци, прљаво!.“ 
Псеће очи су тужне зато што о љубави 

знају све оно што људи не знају или су за-
боравили.

Жури на заказани састанак. Чај се слу-
жи у пет сати. Цвеће није нашла. Уместо 
њега носи чудесну љубавну причу. Успут 
се пита: Да ли смо заиста стигли до дна кад 
људскости, великодушности и љубави тре-
ба да се учимо од паса?

ЧАЈ У ПЕТ

РАДМИЛА МИШЕВ



44



5

БАЈКА 
О ПАСТИРУ 
И ИЗВОРУ

Најлепше приче

РАДМИЛА МИШЕВ

Некада давно, давно, бејаше малени извор у планини. Изгледао је као и сви остали, но 
овај је, за онога ко уме да чује, жуборио сасвим другачије. Бејаше то тихи жубор снега 
који на планини цео дан греје сунце.

Планином је ходио пастир, увек у журби и уморан. Свратио би до неког извора и окре-
пивши се, настављао свој тешки посао. Идући тако, наишао је на онај малени извор, што 
шумеше као да шапуће, и тај шум и шапат га подсетише на неке прошле, лепе дане. Мо-
жда му се само тако учинило, јер, био је усамљен, жедан и уморан, и жудео је за топлом 
речју и утехом.

Угасио је жеђ, спустио се поред извора, слушао шапат и за тренутак помислио како 
би било лепо да дуго остане ту, где све мирише и одише радошћу, али, путеви су звали.

Он шапну извору да је најбољи, његова вода најбистрија и да га болног крепи.
Одморан, утешен и весео кренуо је даље, а извор је од тада шумео радосније и још 

лепше мирисао на ливаде и сунце.
Памтио пастир извор, памтио, па заборавио. И остали су извори имали бистру воду и 

гасили су жеђ.
Пролазило је време. Извор је гледао како пастир пролази планином и питао се зашто 

не застане, бар за часак. Није он ништа тражио његова вода пружаше само радост, утеху 
и окрепљење, но пастир више не прође крај извора.

По некад су птице и ветрови са планине говорили пастиру да га мали извор чека, а 
пастир је само одмахивао руком и журио ка новим стазама и изворима.

Причали су и извору да су чули како пастир, по далеким путевима с друге стране пла-
нине, приповеда о маленом извору, који је другачији од осталих, мириснији и бистрији, 
а извор никако није могао да разуме зашто пастир негде далеко хвали његову воду, а 
поред ње пролази не застајући.

Шумео је све тише и виловњацима се чинило да тугује, али, од кад постоје планине 
нико није чуо да извори плачу, и тако није откривена тајна да и извори имају душу.

Пролазиле су пахуљасте зиме, лета, пролећа и јесени. С пролећа су се стидљиво јавља-
ли први листићи, лети су мирисале ливаде и шуме, рујем је јесен бојила планину, а извор 
је све гледао и поздрављао, топло, тихо, али више није умео да се радује.

Зими је дремуцкао у леденој кућици и ослушкивао, можда ће ипак, иако је невреме 
и недоба, пастир од некуда доћи. Виловњаци, који све знају, су и заборавили да извор 
тугује и ето, тако је пролазило време. После много, много година, пастир се уморио од 
пешачења, од бриге за стадо. Стазе му се чињаху све дуже, њима су сад ишли неки други 
пастири. Једног дана, пут га је довео до оног малог извора, који га је тако дуго и жељно 
чекао. Смешила се трава и наместила му узглавље. Сенке су саткале покривач и он утону 
у благи добри сан.
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Извор је опет шуморио радошћу, тихо и нежно га уљуљкивао причајући му приче са 
планине, причао је и о дугим бдењима, (без и мало горчине, горки извори нису добри), 
кад се пастир пробудио, насмешио се и рекао нешто извору.

И тако су они наставили давну причу, о путовањима, о свакаквим чудима која је пастир 
видео по свету, а извор је утишан слушао. Причали су и о прошлим временима, и било им 
је лепо, и опет су били срећни.

Ако ме питате шта сада раде, заиста не знам, али ми се све нешто чини да још увек 
шушкају и шапућу.

Најлепше приче

6
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Најлепше приче

САОСЕЋАЊЕ

Власнику познате одгајивачнице паса пришао је дечак и рекао: „Господине, желим да 
купим једну малу куцу.“

„Па“, рече одгајивач бришући зној с лица, „ово су штенци добре расе и прилично су 
скупи.“

Дечак спусти главу, поћута мало, па из џепа извуче пуну шаку ситниша и пружи је од-
гајивачу.

„Имам 210 динара, да ли је то довољно, и желео бих да их погледам и мало помазим.“
„Наравно“, рече одгајивач, па оштро звизну и позва: „Дођи, дођи!“
Из кућице за псе дотрча мама Доли са четири псића, четири крзнене лопте. Дечак је 

приљубио лице уз жичану ограду. Очи су му сијале од радости.
Псићи су са мамом ускоро скакутали поред ограде. Дечак је видео још нешто, што је 

обузело сву његову пажњу. Огради се полако приближавала још једна крзнена лопта, 
али много мања од осталих. Куца је имала закржљалу ножицу и није могла брзо да хода.

„Желим овог“ рече дечак, и показа према најмањем псићу.
Одгајивач му рече: „Сине, тај псић никада неће моћи да трчи и игра се као остали пси.“
Дечак је погледао одгајивача тако болним погледом да је овај добри човек сав пре-

трнуо. Малишан се одмакао од ограде и почео да заврће ногавицу панталона. Испод 
ногавице се указала протеза.

„Видите господине, ни ја не трчим добро – а псићу ће требати неко ко га разуме.“
Одгајивач му је поклонио псића. Дечак је био пресрећан. Загрлио је своју куцу и лагано 

кренуо ка излазу.
Заиста, свет је пун људи којима је потребан неко ко ће их разумети.

Преузето из: “Светосавског звонца“ бр. 7/2013.
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СТАРА БАКА
Ј. Ј. Змај

Песмарица

8

ГОДИНЕ СУ МНОГЕ,
А ЛЕЂА НЕЈАКА,

ГОДИНЕ СУ ТЕШКЕ,
ЗГУРИЛА СЕ БАКА.

АЛИ ИПАК ВОЛИ
И ПЕСМУ И ШАЛУ,
УВЕК ИМА ПРИЧУ
ЗА ДЕЧИЦУ МАЛУ.

КАД ЈЕ ДЕЦА СРЕТНУ,
У РУКЕ ЈЕ ЉУБЕ,

А ОНА СЕ СМЕШИ
ХВАЛА ТИ ГОЛУБЕ!

ПА СЕ ОНДА СМЕСТЕ
ИСПОД БРСНЕ ЗОВЕ,
ПА ПОТЕКУ ПРИЧЕ
СВЕ НОВЕ И НОВЕ.

ЗАМИРИШЕ ЗОВА
ОД СУНЧЕВА ЗРАКА,

УЖИВАЈУ ДЕЦА,
УЖИВА И БАКА.
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ДОБРИ ПРИЈАТЕЉИ
Ј. Ј. Змај

Песмарица

ПРИЈАТЕЉИ ДОБРИ,
ШТО ИМАЈУ ДЕЛЕ,

ДОК ИМ СРЕЋА СИЈА,
ЗАЈЕДНО С ВЕСЕЛЕ.

А КАД ИМ СЕ ДЕСИ
ЗЛО И НАОПАКО,

ТАД ЗАЈЕДНО ПЛАЧУ,
НА ПРИМЕР, ОВАКО.
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МОЛИТВА 
АНЂЕЛУ 
ЧУВАРУ

АНЂЕЛЕ БОЖИЈИ, ЧУВАРУ МОЈ СВЕТИ,
КОЈИ СИ МИ ОД БОГА СА НЕБЕСА 

ПОСЛАТ ДА МЕ ЧУВАШ,
УСРДНО ТИ СЕ МОЛИМ:

ТИ МЕ ДАНАС ПРОСВЕТИ, 
И ОД СВАКОГ  ЗЛА САЧУВАЈ,
И УПУТИ МЕ НА ДЕЛА ДОБРА 

И ПРАВИ ПУТ.
АМИН.

Мали молитвеник
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МОЛИТВА 
ПРЕД 

СПАВАЊЕ
ЛЕГОХ СПАТИ, БОГА ЗВАТИ.
БОГ СЕ ДЕСИ, НА НЕБЕСИ,

НЕБЕСА СЕ ОТВОРИШЕ,
АНЂЕЛИ СЕ ПОКЛОНИШЕ,
ХРИСТА БОГА УМОЛИШЕ,

ГДЕ ЈА ЛЕГНЕМ, ГДЕ ЈА СПИМ,
ДА НИКАКВО ЗЛО НЕ СНИМ.

КРСТ НА НЕБУ, КРСТ НА ЗЕМЉИ,
КРСТИ БОЖЕ МЕСТО МОЈЕ,

ГДЕ ЈА ЛЕГНЕМ, ГДЕ ЈА СПИМ,
ДА НИКАКВО ЗЛО НЕ СНИМ!

Мали молитвеник
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Упознајте Лолу и Милу, две сестре које проводе дане истражујући 
свет око себе и пролазећи кроз разне пустоловине.

Српска цртана серија, аутора Кристине и Сергеја Ћетковића, емитује 
се на Пикабу каналу.

Наша препорука
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У продаји и сликовница 
настала по цртаном филму
 ,,Шта је слађе од колача?” 
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Ваша писма

Наши другари из  удружења ,,Књигра-
лиште” (http://knjigraliste.rs/) које има за циљ 
да оснажи и негује породичне вредности 
и подстиче хармоничан развој деце, 
омладине и родитеља, све у духу нашег 
православља, послали су нам ове дивне 
поруке са илустрацијама. 
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Захвалница

Од овог броја, наша редакција добила је још једног члана. 

Позната академска сликарка из Грузије, госпођа Нино Чакветадзе, улепшала је наш 
Мали Светосвац својим оригиналним илустрацијама.

Нино Чакветадзе је члан Удружења академских сликара Грузије и своје радове излага-
ла је на више од 30 самосталних и 15 колективних изложби. 

Илустратор је књига за децу.

Живи и ради у Тбилисију.

Овим путем  најсрдачније се захваљујемо нашем новом сараднику.

Редакција Малог Светосавца

ЗАХВАЛНИЦА

Нино Чакветадзе, позната грузијска сликарка и илустратор књига за децу
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