Povodom
БАШЧАРШИЈА
Једне године усред љета упути се свети Сава из кршне
Херцеговине, своје миле постојбине, у равну Босну, па обишавши је сву унакрст, дође напосљетку и у Шехер-Сарајево. Бавећи
се тако свети Сава у питомоме Сарајеву, дође и на сарајевску
чаршију, где затече на хиљаде људи. Свети Сава не виђе нигдје
толико сакупљена свијета на једном пазару, па у чуду рече: „Ово
је баш чаршија!” Од тога времена и прозва се сарајевски пазар
„Башчаршија”.

СЛАВИ ОДБЕГНУВ
Слави одбегнув славу пронађе, Саво,
тамо одаклe слава јави се роду;
рода светлост верe светлост презре,
зато роду светило јави ce свему;
ума висота чина висоту сврже,
па зато ума вишe лeпоту стижe.
Слова славе Сави сплете Силуан.
(Силуан, XIV вијек)

СВЕТИ САВА И ЂАЦИ
Свети Сава био је и учитeљ. Једном његовом ђаку, једанпут, нестане заструг меда. Да би пронашао крадљивца, свети Сава узвикне гласно својим ђацима: „Ко је украо
мед, пашће му данас пчела на капу.” Кад су ђаци после
изашли на ручак, онај што је украо био мед непрестано
је пазио да му пчела не падне на капу, и тако је у крађи
ухваћен.

СВЕТИ САВА

Васко Попа

Око његове главe лете пчеле
И граде му живи златокруг
У риђој му бради
Засутој липовим цветом
Громови с муњама играју жмурке
О врату мy вериге висе
И трзају cе y гвоздепом сну
Ha рамену петао му пламти
У руци штап премудри пева
Песму укрштених путева
Лево од њега тече време
Десно од њега тече време
Он корача по сувом
У пратњи својих вукова

И ове школске године
прославићемо школску славу
Светог Саву.
На академији, коју ће ове године
припремити ученици 100.
генерације, биће интересантно и
свечано.
Дођите и увеличајте овај дан.
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