
1No 3 

Двојезична верзија /Bilingual Version

ЧАСОПИС ЗА ДЕЦУ КОЈИ ИЗДАЈЕ ЕПАРХИЈА ИСТОЧНОАМЕРИЧКА СПЦ
JOURNAL FOR KIDS ISSUED BY THE SERBIAN ORTHODOX DIOCESE OF EASTERN AMERICA

Број 4, januar 2019. / number 4, January 2019. 

УСКЛИКНИМО С ЉУБАВЉУ 
СВЕТИТЕЉУ САВИ!

LET US SING WITH LOVE TO SAINT SAVA!

Илустрација: Сара Илић/ Illustration: Sara Ilic



ЈесТе Ли ЧУЛи деЦо, верУЈТе, Без ШаЛе?
heY KiDs, DiD YoU KnoW?

Прву српску парохију на северно-америчком 
континенту основао је Свети Севастијан (Дабовић) 
1894.године у месту Jackson, CA.  Ова красна црква 
посвећена је Светитељу Сави српском. 

The fi rst Serbian orthodox parish in the North American 
continent was founded in Jackson, California in 1894 
by St. Sebastian Dabovich.  This beautiful church is 
dedicated to St. Sava.

Први манастир српске цркве 
у Америци подигао је Свети 
Мардарије (Ускоковић) у 
месту Либертивил (Илиној), 
посветивши га Светитељу Сави. 
Овај манастир је, у почетку, био 
и сиротиште.

The fi rst monastery of the Serbian 
Orthodox Church in America was 
founded by St. Mardarije in Lib-
ertyville, Illinois, dedicated to St. 
Sava.  At its founding, this monas-
tery was also an orphanage.

Свети Сава је рођен 1175.године и био је најмлађе 
дете у дому жупана Стефана Немање и Анe. На 
рођењу је добио име Растко.

St. Sava was born 1175, and he was the youngest child 
in the household of Stefan Nemanja and his wife Ana.  
When he was born, he was named Rastko.  

Ове 2019.године 
Српска православна 
црква прославља 
значајан јубилеј: 
800 година од своје 
аутокефалности!

This coming year, 2019, 
the Serbian Orthodox 
Church celebrates an im-
portant anniversary: 800 
years of autocephaly!

Свети Сава је 1219.године постао први Архиепископ 
српских и поморских земаља. Вредно је сејао 
јеванђелску реч, подизао цркве, манастире, школе, 
болнице и сиротишта.

In 1219, St. Sava became the fi rst Archbishop of 
Serbia and adjacent coastal lands.  While diligently 
spreading the word of the Gospel, he founded churches, 
monasteries, schools, hospitals, and orphanages.

Као школска свечаност у Србији, 
Савиндан  је прослављан још од 
1735.године.

As a celebration in public schools 
in Serbia, St. Sava Day was fi rst 
celebrated as early as 1735.  
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Љубљена моја духовна дечице,

Припремајући се за прославу празника Светог Саве, 

нашег првог српског учитеља и просветитеља, ове 

године обележавамо посебну годишњицу. Као што 

ћете прочитати у овом издању нашег Православног 

едукативног забавника – 1219.године Свети Сава је 

постао наш први Архиепископ. Преко њега је Српска 

Православна Црква постала најмлађа чланица породице 

православних цркава.

За вас, драга наша децо, ово је посебан разлог да се 

радујете! Зато што је Свети Сава слава свих српских школа и заштитник 

све српске деце. А ви имате посебну радост што славите 800. рођендан Српске 

Православне Цркве! Из тог разлога свако треба да узвикује из свег срца:

Ускликнимо с љубављу Светитељу Сави

Српске цркве и школе – Светитељској глави!

С благословом и очинском љубављу,

Владика +Иринеј

My beloved Spiritual Children,

As we prepare to celebrate the Feast of Saint Sava, our first Serbian teacher and 

enlightener, this year we commemorate a special anniversary. Аs you will read 

in this edition of our Orthodox Educational Magazine – in 1219, Saint Sava 

became our first Archbishop. Through him, the Serbian Orthodox Church became 

the youngest member of the family of Orthodox Churches.

For you, our dear children, this is a special reason to rejoice! Because Saint Sava 

is the patron saint of all Serbian schools and protector of all Serbian children. And 

you have the special joy of celebrating the 800th Birthday of the Serbian Orthodox 

Church! For this reason everyone should exclaim from all their heart:

Let us sing with love to Saint Sava

Serbian churches and schools – to their Saintly head!

With blessings and fatherly love,

Bishop +Irinej

поздрав епископа/Bishop’s GreetinG 
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СВЕТОСАВСКА ПРИЧА/ ST. SAVA STORY

Prince rastko
Принц растко

The Serbian people are very fond of 
children. To have many children they 

consider as a great blessing to a family.
Nemanja and his wife Anna had two 

sons and several daughters. Then they 
ceased to have children for a long time. 
Yet they desired to have more. Thus they 
began to pray most fervently to God to 
gladden them with a third son “who will 
be a consolation to our souls, their heir of 
our dominion and the scepter of our old 
age.” They supported their prayers with a 
vow that if they be given what they asked, 
they would henceforth live as brother 
and sister, and never more as husband 
and wife. The Lord God in His boundless 
mercy bestowed upon them a male child. 
It was indeed a wonder child, fair looking 
and bright. At the baptism they gave him 
the name Rastislav, shortened- Rastko.

The more Rastko grew the more he 
was loved not only by his aging parents 
and close relatives but by all the cour-
tiers. The happy parents looked at the 
child with unsatiated love and with a holy 
tremor, as if were not born of them but 
was sent from heaven. The courtiers and 
visitors spoke of him: “This child is going 
to be a new sign to the world.”

Српски народ је веома наклоњен 
деци. Имати више деце Срби сма-

трају великим породичним благословом.
Немања и његова супруга Ана има-

ли су два сина и неколико кћери. Онда 
су престали да добијају децу дуго вре-
мена, иако су желели да их још имају. 
Почели су да се усрдно моле Богу да их 
обрадује и трећим сином, „који ће бити 
разонода нашој души, наследник наше 
владавине и потпора нашој старости“. 
Своје молитве поткрепили су заветом 
да ће, ако им Бог испуни жељу, после 
тога наставити свој живот као брат и 
сестра, а не више као муж и жена. И 
Господ Бог, по величини своје доброте, 
подари им мушко чедо. Оно је заиста 
било чудо од детета, лепо и бистро. 
На крштењу му дадоше име Растислав, 
скраћено Растко.

Што је Растко више растао све је више 
био вољен не само од својих постаријих 
родитеља, већ од све уже родбине и целе 
државе. Срећни родитељи гледали су 
дете са нежном љубављу и светачким 
поштовањем, као да га нису они родили, 
већ као да је послато са неба. Посетиоци 
и многи други говорили су о њему: „Ово 
ће дете бити нови знак свету“.
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СВЕТОСАВСКА ПРИЧА/ ST. SAVA STORY
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As a boy, Rastko was educated by the 
best teachers his loving parents could 
procure for him. Both in learning and 
conduct he was a pride and joy to his 
teachers. When he was fifteen, Neman-
ja gave him a province to get experience 
in ruling and administering. He added 
to the young prince some of the elderly 
statesmen and officers to guide him in 
the princely duties and train him in the 
military art; also some of the sons of no-
blemen for company in sports and the 
enjoyments of life.

Rastko eagerly and obediently fol-
lowed the instructions of his elders. He 
also did not shun some of the healthful 
enjoyments of life with his young com-
panions. He did so moderately, never 
to excess. He learned to know the value 
of recreation and sports. Always kind, 
bright and vivid he went in company to 
public games, innocent plays, hunting 
and specially to military exercises. He 
never took part in measureless pleasures, 
night banqueting, or immoderate indul-
gence in eating and drinking. It was said 
of him that he never laughed but always 
smiled. By his abstinence, he often put 
to shame his immoderate comrades. He 
did not rebuke them with cross words or 
angry looks; his personal life was a suffi-
cient rebuke to them. Instead of spend-
ing his free hours in divers vanities, he 
read serious scrolls and parchments his 
father procured for him; specially those 
on religion and history. He regularly at-

Као дечак, Растко је био васпита-
ван од најбољих учитеља, које су љу-
бимцу могли да пронађу његови драги 
родитељи. И у учењу и у владању он је 
био понос и радост својих наставни-
ка. Када је напунио петнаесту годину, 
Немања му даде једну покрајину, да би 
стекао искуство у управљању и адми-
нистрацији. Младом принцу додели 
отац неколико искусних државника и 
официра, да га упућују у принчевским 
дужностима и војним вештинама. Исто 
тако му је доделио неколико племићких 
синова да му праве друштво у спорту и 
разоноди.

Растко је ревносно и пажљиво пра-
тио упутства својих старијих. Није 
избегавао ни понеке од пристојних 
разонода са својим млађим другови-
ма. Чинио је то увек умерено, никад 
претерано. Научио је да цени вредност 
одмора и спорта. Увек љубазан, отво-
рен и живахан, он је са друговима ишао 
на јавне игре, безазлене представе, лов 
и нарочито на војне вежбе. Међутим 
никад није учествовао у прекомерним 
задовољствима, вечерњим гозбама или 
у неумерености у јелу и пићу. Речено 
је за њега да се никад није смејао, али 
је увек био насмејан. Својом уздржљи-
вошћу често би посрамио своје необ-
уздане другове. Он их није укоревао 
речима или љутитим погледом; његов 
лични животни пример био је довољан 
прекор за њих. Уместо да троши време 
за сујетне разговоре, он је читао озбиљ-
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tended church services, prayed, fasted, 
and gave charities to the poor. He was 
admired by all because of his purity, and 
loved because of his generosity without 
an equal.

The rich gifts he used to receive from 
his parents and from the people, he quick-
ly gave to his officers, instructors and 
comrades, keeping nothing for himself.

Even in the days of his youth, Rastko 
used to often plunge into deep medita-
tions, unusual for the young folk. This 
does not mean that he loathed to work 
and do things. He worked very hard and 
fulfilled his daily duty most conscien-
tiously. But when he was off duty he gave 
himself to prolonged meditations. And 
he meditated on the great problems of 
human life and destiny. There is a say-
ing of the Chinese wizard Confucius: 
“It is easy to work but difficult to think.” 
Therefore, there are more workers than 
thinkers among the sons of men. The 
Serbian prince was always alert to work 
and prone to meditate. These two innate 
capacities when highly developed made 
some of the most dynamic and wisest 
personalities in history.

Such was prince Rastko, the son of Ne-
manja, a tender branch of a great oak tree.

Taken from the book 
“The life of St. Sava”, 

by Nicholai Velimirovich.

не списе са пергамената, које му је отац 
набављао, нарочито оне о религији и 
историји. Редовно је присуствовао бо-
гослужењима у цркви, молио се, постио 
и давао милостињу сиротињи. Сви су 
се дивили његовој чедности. Био је 
омиљен због необичне племенитости.

Богате поклоне које је примао од ро-
дитеља и народа брзо би делио својим 
службеницима, учитељима и другови-
ма, не задржавајући ништа за себе.

Чак и у својој раној младости Раст-
ко је волео да дубоко и дуго размишља 
о вери, што је необично за младе особе. 
Ово не значи да он није волео да ради. 
Напротив, био је веома вредан и извр-
шавао је своје дужности најсавесније. 
Али, после рада, у слободним часовима, 
најрадије је волео да размишља о вели-
ким тајнама човекова битисања и суд-
бине. Велики кинески мислилац рекао 
је: „Лако је радити, тешко је мислити“. 
Према томе, има много више радника 
него мислилаца међу синовима чове-
чијим. Српски принц је увек био спре-
ман за рад и наклоњен размишљању. Ове 
две урођене особине створиле су најму-
дрије и најјаче личности у историји.

Такав је био краљевић Растко, син 
Немањин, нежна грана великог храста.

Из књиге 
Николаја Велимировића 

‘’Живот Светог Саве”.
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Christ-loving St. Sava, Serbian Archbish-
op, traveled to the Holy Land twice to pay re-
spects to Christ’s tomb.

On the route from Europe to the Holy 
Land, one had to travel on boats as long as 30 
meters. Because of the stormy season, Med-
iterranean sailors did not sail in the period 
from November to March.

On his first pilgrimage, St. Sava embarked 
as early as the year 1229.

From Budva, Montenegro, he set sail for 
Jerusalem. First he visited holy places in Jeru-
salem, Bethlehem, river Jordan, as well as the 
Holy Lavra of St. Savas in Jerusalem.  On his 
way back, through the city of Thebes, he came 
to Nicaea. From there he also visited Constan-
tinople and Mount Athos. From Mount Athos 
he visited Thessaloniki, Greece, from where 
he returned back to Studenica Monastery in 
Serbia.

He made his second pilgrimage in the year 
1235 from Budva via the harbor of Brindisi, 
Italy, and from there onward to Jerusalem. 
On that ocassion he visited Alexandria, Cai-
ro, Thebes, the monastery of St. Catherine on 
Mount Sinai and Antioch. On his return trip, 
he once again stayed in Constantinople and 
then he went to Tarnovo, Bulgaria.

From Jerusalem St. Sava sent a letter to 
Spiridon, Abbott of Studenica Monastery, 
in which he mentions an illness: “We bowed 
down to the precious and divine Tomb and all 
His places.....when all this was done, due to the 
trials of travel, we all fell ill.”

On his way back to Serbia, St. Sava fell 
asleep in the Lord in Tarnovo, Bulgaria.  In the 
year 1240, his remains were transferred from 
Tarnovo to Milesevа Monastery in Serbia. 

Христољубиви Свети Сава, Архиепископ 
српски, путовао је два пута у Свету Земљу 
како би се поклонио Христовом Гробу.

На пут из Европе у Свету Земљу ишло 
се бродовима дугачким око 30 метара. Због 
временских непогода, медитеранским мо-
рима није се пловило у периоду од новем-
бра до марта. 

На прво ходочасничко путовање Свети 
Сава је кренуо далеке 1229. године. 

Он је највероватније из Будве отпловио 
за Јерусалим. Прво је обишао света места 
у Јерусалиму, Витлејем, реку Јордан, као и 
манастир Светога Саве Освећеногa. У по-
вратку из Свете Земље дође Свети Сава 
преко града Акре до Никеје. Одатле се пре-
ко Константинопоља запути ка Светој Гори 
Атонској. Из Свете Горе отпутова у Солун, 
одакле се после неког времена вратио у ма-
настир Студеницу.

Друго ходочасничко путовање учини 
Свети Сава 1235. године из Будве преко 
луке Бриндизи (Италија), и одатле даље до 
Јерусалима. Том приликом је посетио  Алек-
сандрију, Каиро, Тебу, манастир Свете Ката-
рине на Синају и Антиохију. У повратку је 
поново боравио у Константинопољу, одакле 
се запути ка Трнову (Бугарска). 

Свети Сава је из Јерусалима послао 
писмо Спиридону, игуману студеничком, у 
којем спомиње болест: ‘’Поклонисмо се пре-
светом и божаственом Гробу и његовим ме-
стима... Кад све ово свршисмо, тада, по под-
несеном путном труду, сви се разболесмо.’’

У том повратку за Србију, Свети Сава је 
уснуо у Господу у Трнову. Његове мошти 
пренете су 1240. године из Трнова у мана-
стир Милешеву у Србији.

PiLGriMaGe oF st. saVa to tHe HoLY LanD

Ходочасничка Путовања 
светог саве у свету Земљу
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 Припремили: Павле Аничић и Јован Аничић
Prepared by Pavle Anicic and Jovan Anicic

маПе Путовања светитеља саве у свету Земљу
MAPS OF ST. SAVA‛S JOURNEYS TO THE HOLY LAND







дЕЧЈИ КуТАК /kidS’ CORneR 

саборна црква светог саве сПц, Cambridge, MA
St. Sava Serbian Orthodox Cathedral, Cambridge, MA

НИКОЛА ТЕХЛИРИАН, 8 ГОДИНА
Волим дан Светог Саве зато 
што се мрси.
NIKOLA TEHLIRIAN, AGE 8
I love St. Sava Day because of 
folklore, songs, and juicy meat.

КАТАРИНА ЈОВАНОВИЋ, 8 ГОДИНА
Празник Светог Саве волим 
због хране. Волим слаткише. 
KATARINA JOVANOVIC, AGE 8
I love St. Sava feast day because 
of the food. I love the sweets. 

ДАНИЛО ТЕХЛИРИАН, 13 ГОДИНА
Тај празник волим јер се сви 
састанемо да прославимо 
највећег српског Светитеља. 
Свети Сава је био син српског 
жупана, али је све оставио 
да би отишао у манастир и 
посветио свој живот Богу.
DANILO TEHLIRIAN, AGE 13
I love that feast day because 
we all rejoice and celebrate our 

church Patron Saint. Saint Sava 
was the son of the Serbian king, 
but he left all that to go to a 
monastery and devote his life 
to God. 

МИЛЕНА ЈОВАНОВИЋ, 10 ГОДИНА
Волим  га зато што имамо 
прилику да светкујемо и 
рецитујемо песме. Такође ми 
се допада то што можемо да 
играмо фолклор. Допада ми се 
тај осећај да је све тако свето и 
безбедно. 
MILENA JOVANOVIC, AGE 10
I love that day because we get 
to celebrate and say poems. I 
also like how we get to dance 
folklore. I love how it feels, so 
holy and safe.

АНАСТАСИЈА ГАЈИЦА, 10 ГОДИНА
Волим дан Светог Саве због тога 
што сви рецитујемо песмице, 
сечемо славски колач, једемо 

жито, и сви заједно прослављамо 
празник Светог Саве.
ANASTASIJA GAJICA, AGE 10
I love St. Sava Day because we 
all get to recite poems, slice the 
kolac, and we eat zito, and we all 
celebrate the feast of St. Sava.

ПЕПИ ИЛИЋ, 9 ГОДИНА
Волим дан Светог Саве јер 
добијем слаткише за јело и 
зато што гледам друге како 
играју фолклор.  
PEPI ILIC, AGE 9
I love St. Sava Day because I get 
to eat dessert and also like to 
watch people dance folklore.

SALLY SHATTUCK, 8 ГОДИНА
Волим дан Светог Саве због 
заједничког играња. Одувек 
сам волела да играм. Празник 
волим да проведем тако што 
скупа са породицом правим 
папирни колаж са ликовима 
Светитеља. Међутим, углавном 
идем у цркву.
SALLY SHATTUCK, AGE 8
I love St. Sava Day because of 
group dancing. I`ve always loved 
to dance. I like to spend holiday 
by making paper saints with my 
family. But usually I go to church.

ХЕЛЕНА ГАЈИЦА, 8 ГОДИНА
Волим празник Светог Саве јер 
имамо славски колач, играмо 
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фолклор, славимо празник, 
једемо жито, читамо песме.
HELENA GAJICA, AGE 8
I love St. Sava feast day because 
we have holy bread, we dance 
folklore, we have a feast, we eat 
zito, we get to read poems. 

АЛЕКСА МИЛАШИНОВИЋ, 14 ГОДИНА 
Наша црква носи име по 
Светом Сави.
   ALEKSA MILASINOVIC, AGE 14
Our church is named after St. 
Sava. 

ИСИДОР ЈАНКОВИЋ, 14 ГОДИНА
Програм за Светог Саву је 
захтеван из разлога што сви 
треба да радимо ствари као 
што су рецитације и плес. 
Такође је лепо бити са људима. 
То је добро време.
ISIDOR JANKOVICH, AGE 14
The St. Sava program is stressful 
because we have to do all of 
these things like recite poems 
and dance. It’s also nice to be 
with people. It’s a good time.

EMILY BARTEL, 17 ГОДИНА
Посвећеност и снага воље у 
Светог Саве су инспирација 
онима који следе православну 
веру.
EMILY BARTEL, AGE 17
St. Sava’s dedication and will 
power are inspiring to those who 
follow the Orthodox faith. 

ЛУКА ВЛАЈКОВИЋ, 16 ГОДИНА
Баш је моћно то што је 
Свети Сава основао Српску 

Православну Цркву и што је 
градио цркве.
LUKA VLAJKOVIC, AGE 16
�t’s cool that St. Sava founded 
the Serbian Orthodox Church 
and that he built churches.

ДАНИЛО ЛЕКИЋ , 7 ГОДИНА
Свети Сава нам стално помаже. 
DANILO LEKIC, AGE 7
St. Sava helps us all the time. 

МИЛА ФОРКАПИЋ, 5 ГОДИНА
Волим да рецитујем на 
Светосавској приредби. 
MILA FORKAPIC, AGE 5
I love to recite poems during 
Saint Sava’s feast day. 

ЛАЗАР КАТАНЗАНО, 6 ГОДИНА
Свети Сава је помагао 
сиромашнима и крстио многе 
људе.
LAZAR KATANZANO, AGE 6
Saint Sava helped the poor and 
baptized many people. 

НИКОЛА ДИМИТРОВИЋ, 6 ГОДИНА
Свети Сава нас воли.
NIKOLA DIMITROVIC, AGE 6
Saint Sava loves us. 

НАТАЛИЈА ЈОВАНОВИЋ, 6 ГОДИНА
Волим песме и приче о Светом 
Сави.
NATALIJA JOVANOVIC, AGE 6
I love poems and stories about 
Saint Sava. 

ДИМИТРИЈЕ ПОПОВ, 5 ГОДИНА
Волим да рецитујем и 
наступам на Светосавској 
приредби.
DIMITRIJE POPOV, AGE 5
I love to recite poems and 
perform during Saint Sava’s 
feast day. 

JAMES SHATTUCK, 5 ГОДИНА
Волим када прослављамо 
Савиндан. 
JAMES SHATTUCK, AGE 5
I love when we celebrate Saint 
Sava’s feast day. 

КАТАРИНА КАЛАБИЋ, 4 ГОДИНЕ
Волим да играм фолклоp током 
приредбе за Светог Саву.
KATARINA KALABIC, AGE 4
I love to dance folklor during 
Saint Sava’s feast day.  

ВИКТОРИЈА ИЛИЋ, 4 ГОДИНЕ
Волим нафору.
VIKTORIJA ILIC, AGE 4
I love antidoron (post 
communion bread).
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ВАНИЛИЦЕ

Састојци:
* 200 гр масти (или 250 гр маргарина) 
* 5 кашика шећера
* 1 јаје
* 1 жуманце
* 500 гр брашна
* сок од 1. лимуна
* мармелада по жељи. 

Маст пенасто умутити са шећером, а затим 
додати жуманце, једно цело јаје и сок од лимуна. 
Постепено додавати брашно, замесити тесто и 
оставити да мало одстоји. Затим на побрашње-
ној површини развући тесто дебљине 1/2 цм 
(5мм), па вадити чашицом ванилице. Ређати 
у подмазан плех и пећи на 180 степени (350F) 
око 15-20 минута и пазити да остану беле. 

Печене ванилице премазати са мармела-
дом по жељи и састављати две по две, па их 
уваљати у прах шећер.

Овај рецепт је најљубазније написала Да-
нијела Мијовић из парохије Саборног храма 
Светог Саве у Њујорку.

“VANILICE” VANILLA COOKIES 
Ingredients:
*  200 grams/8 tbsp/just under two sticks 

butter (or 250 grams/10 tbsp/just over two 
sticks margarine) 

* 5 tbsp sugar 
* 1 egg
* 1 egg yolk 
* 500 grams/4 cups of flour
* juice of 1 lemon
* jam or marmalade of your choice 
* powdered sugar (enough to roll cookies in)

Whip the butter or margarine with the sugar.  
Add the egg yolk, then the whole egg, and lem-
on juice, and continue to whip until combined. 
Gradually add the flour, mixing until incorporat-
ed and dough forms. Let stand for a bit (at least 30 
mins.) On a floured surface, roll out the dough to 
a 5 cm/1/4 inch thickness. Cut out cookie shapes 
using a round shot glass. Place on a greased cook-
ie sheet and bake at 350 degrees for about 15-20 
minutes, taking care that they bake but stay white.

Spread jam on one side of one cookie and 
place another cookie over the jam, almost like 
making a sandwich. Roll sandwiched cookies in 
powdered sugar. 

This recipe was kindly written by Danijela Mi-
jovic from the parish of St. Sava Cathedral in New 
York City.

 Илустрације: Никола Драгаш /Illustrations by Nikola Dragas
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Ја посејах лубенице
I Seeded Watermelons 
■ Игра се у затвореном или отвореном мешовитом колу, уз држање за руке доле.
■ Строфа: четири корака удесно с привлачењем / четири корака улево с привлачењем.
■ Рефрен: тежина тела пренесе се с десне ноге на леву и обратно (4х) / 
   удари се десном ногом о под (3х) / пљесне се дланом о длан (3х)
■ Други називи: „Пљескавац“, „Пљескавица“.

■ It is danced in a closed or open mixed circle (“kolo”), with hands held down. 
■ Verse: four steps to the right while coming together/ four steps to the left while coming together.
■  Refrain: the body weight is transferred from the right leg to the left and vice versa (4h) / strike with 

the right foot on the floor (3x) / clap with hands (3x).
■ Other titles: “Pljeskavac”, “Pljeskavica”.

Ја посејах лубенице
покрај воде Студенице.
Сено, слама, сено, слама,
зоб, зоб, зоб, зоб, зоб, зоб.

Навади се сека Дора,
па украде троја кола.
Сено, слама, сено, слама,
зоб, зоб, зоб, зоб, зоб, зоб.

Ја ухватих сека Дору,
одведох је своме двору.
Сено, слама, сено, слама,
зоб, зоб, зоб, зоб, зоб, зоб.

Ja posejah lubenice
pokraj vode Studenice.
Seno, slama, seno, slama,
zob, zob, zob, zob, zob, zob.

Navadi se seka Dora,
pa ukrade troja kola.
Seno, slama, seno, slama,
zob, zob, zob, zob, zob, zob.

Ja uhvatih seka Doru,
odvedoh je svome dvoru.
Seno, slama, seno, slama,
zob, zob, zob, zob, zob, zob.

Ја     по    -   се   -    јах       лу   -  бе     -   ни   -  це            Се  - но        сла  -  ма

се  -  но,       сла  -  ма        зоб,   зоб,       зоб,                 зоб,   зоб,       зоб.
se  -  no,       sla   -  ma        zob,   zob,       zob,                 zob,   zob,       zob.

по - крај      во   -   де      Сту  -  де     -   ни  -   це.
Ja     po    -   se   -    jah      lu   -  be       -   ni    -  ce             Se  - no        sla  -  ma
po - kraj      vo   -   de       Stu  -  de       -   ni  -   ce.



МузИЧКИ буКВАР/muSiCAl AlphAbeT
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Он је био пријатан, али неустрашив… Умео је да 
живи отмено у обадва света, те су се многи на 
њега угледали.
Свети Николај Велимировић (+1956)

He was pleasant, but also fearless.... He could live no-
bly in both worlds, and for this many looked up to him.
St. Nicholai Velimirovich (+1956)

Блаженије је давати, него примати.
Свети Апостол Павле (+67)

It is more blessed to give than to receive.
Holy Apostle Paul (+67)

Јер Бог, када му се исповедамо и молимо Га, 
сам уверава људе и духовно улази у срца оних 
који добро слушају учење о Богу.
Свети Сава српски (+1236)

God Himself, when one confesses and prays to Him, 
assures people and spiritually enters the heart of the 
one who listens well to the teachings of God.
St. Sava of Serbia (+1236)

ВЕлИКАнИ КАзуЈу.../GReAT peOple SAY…

Гладан и жедан светости, напустио је земљу и 
своје и себе.

Васко Попа (+1991)

Hungry and thirsty for holiness, he left his country 
and his people and himself.

Vasko Popa (+1991)
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Тамо где је разум, увек ће бити и знање. Ипак, 
дете морате да васпитате. Дечака и девојчицу 
научите географију и историју. Међутим, 
уколико не оспособите дечју вољу, на начин да 
не угађа само вама, као родитељима, него да 
се поклони Његовој Светој вољи, Који је једини 
праведни награђивач добра и зла, онда сте 
погрешили као хришћанин.
Свети Севастијан (Дабовић) 
Џексонски и Санфранциски (+1940)

Where there is intellect, there always will be 
knowledge. Still, you must educate the child. Teach 
the boy and girl geography and history; but if you 
do not train the child’s will, in order not only to 
please you, its parents, but to bend before the holy 
will of Him, who is the only just rewarder of good 
and evil, then you are a failure as a Christian.
St. Sebastian (Dabovich) 
of San Francisco and Jackson (+1940)

Ако се ми окренемо Извору Живота, Господ ће нам 
дати снаге да учврстимо у себи мисли пуне добра, 

јер добре мисли, добре жеље, дају мир и утеху 
свуда.

Старац Тадеј (+2003)

If we turn to the Source of Life, the Lord will give us 
strength to secure in ourselves thoughts full of good, 

because good thoughts, good desires, spread peace 
and comfort everywhere.

Elder Tadei (+2003)
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