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ДЕЧАК И ЈАБУКА

Било једно стабло јабуке, које је веома волело једног дечака. Свакога дана малишан је 
од јабуковог лишћа правио круну и играо се шумског цара. Кад би се уморио, легао би се 
у сенку дрвета. У јесен је брао румене јабуке. Дечак је веома волео дрво.

И дрво је било срећно.

Како је време пролазило, дечак је растао, а јабука је била усамљена.

Једном када је поново дошао, јабука му рече:

- Дођи, љуљај се на мојим гранама и буди весео.

Дечак само убра мало јабука и понесе их.

И дрво је било срећно.

Неколико година дечак није долазио и јабуково дрво је било тужно. Кад га угледа, за-
дрхта од радости. Дечак је постао младић.

Јабуково дрво му рече:

- Љуљај се на мојим гранама и буди весео.

- Нисам више дете да се пентрам по дрвећу. Желим да имам породицу, а за то ми је 

потребна кућа. Да ли ти можеш да ми даш кућу? – одговори набусито младић.

- Ја немам кућу, шума је мој дом. Али одсеци моје гране и направи себи кућу, тада ћеш 

бити срећан. Дечак исече гране и однесе их да направи кућу. И дрво је било срећно.

Неколико деценија је прошло, а младић није долазио. Када се најзад појавио, дрво је 
било толико срећно да није могло да проговори. Онда прошапта:

- Дечаче играј се!

- Сувише сам стар и тужан да бих се играо – рече средовечни човек, некадашњи дечак.

- Треба ми чамац, да отпловим одавде. Можеш ли да ми даш чамац?

- Исеци моје стабло, направи чамац, плови и буди срећан.

Дечак исече стабло, направи чамац и отплови. И дрво је било срећно... али не сасвим.

После дуго времена дечак (сада старац) се вратио.

- Извини – рече дрво – ја више немам ништа да ти дам. Јабука више нема.

Најлепше приче
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- Моји зуби нису више за јабуке – рече старац.

- Немам ни грана – не можеш више да се љуљаш и одмараш у хладовини.

- Сувише сам стар за то – рече старац.

- Ни стабло више немам, да од њега правиш чамац.

- Дуго сам пловио, уморан сам од пловидбе – рече старац.

- Жао ми је – уздахну јабуково дрво – али ја више ништа немам, ништа ми није остало.

Сада сам само стари пањ. Опрости...

- Сада ми мало треба – рече старац – само тихо место, да мало седнем и одморим се.

- Добро – рече јабуково дрво и истегну се колико је могло – добро је да и стари пањ 
може нечему да послужи. Дођи, седи и одмори се.

Старац послуша...

И дрво је било срећно.

У Библији пише ,,блажени су који дају а не који примају''

Преузето из: ''Светосавског звонца'' бр. 4/2011.

Најлепше приче
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Песмарица

Света Мајко Бога Христа
ја сам дијете које моли
љубав мржњу да побиједи
човјек другог да заволи.

Христе Боже с вјером јаком
мале руке склапам своје
помози нам да из срца
величамо име Твоје.

Светој Мајци заштитници
пред иконом зовем име
Мајко чиста Бога нашег
од невоље заштити ме.

„ДЈЕЧИЈА МОЛИТВА“
РАДА ЈАЊУШИЋ МАРИЋ
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„Блажени су милостиви“,
Рекао је Господ благи,
Ал’ ко даје да не труби,
да не мери тај на ваги.

Већ од срца, без рачуна,
Без сујете и параде,
Десна рука шта је дала,
То левица да не знаде.

Милостив је онај који
Невољнога баш утеши,
У жалости пусти сузу,
Са радосним он се смеши.

Гладне храни, жедне поји,
Болеснике обилази,
Сиромашка он облачи,
Затворнику тај долази.

Знате л’ зашто се он блажи
Док му милост душу буди?
Кад сироте припомаже,
Он то Христа Бога љуби!

МИЛОСРЂЕ
Ј.Ј. ЗМАЈ

Песмарица
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Мали молитвеник

О Милостиви Господе и Боже који си заповедио да поштујем оца и мајку,
и заиста си до смрти сам показао скромну послушност Твојим родитељима,
из дубине душе молим Ти се, о Исусе Христе, Боже мој, 
чуј моју молитву и помилуј моје родитеље који ме подижу у Твојој благодати и љубави. 
Заштити их од ђавола, опасности и болести, 
даруј им здравље и милостиво излиј на њих Твоје богате дарове. 
Благослови њихове напоре и дела, помилуј их по великој милости Твојој,
да би ти верно служили и да кроз њих и ја будем достојан да Те славим и служим. 
Амин.

МОЛИТВА ЗА РОДИТЕЉЕ
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Наша препорука

„ПРИЧА О СВЕТОМ САВИ” 
ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА

 МАЛО ПОЗОРИШТЕ ДУШКО РАДОВИЋ

Премијерно изведена у Крипти Храма Светога 
Саве на сам дан Светога Саве, представа за децу 
„Прича о Светом Сави“ је настала у продукцији 
Малог позоришта „Душко Радовић“, у сарадњи са 
Храмом Светог Саве, уз подршку Градског секрета-
ријата за културу града Београда и Министарства за 
културу и информисање Републике Србије. 

Настала је по тексту Братислава Петковића, 
у режији Саше Габрића, костим је осмислила 
Олга Мрђеновић, музички сарадник је 
Леонтина Пат, а стручни сарадник на тексту 
Архимандрит Никифор Миловић.

„Прича о Светом Сави”
Мало позориште 

Душко Радовић 
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