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СТЕФАН НЕМАЊИЋ 

- Велики успјех Стефана 

Немањића као српског 

владара представља 

крунисање краљевском 

круном 1217. године, 

коју је даровао римски 

папа Хонорије III.

- На тај начин Србија је 

стекла потпун 

суверенитет, а Стефан се 

изједначио са осталим 

европским краљевима.



- Свети Сава незадовољан што брат Стефан добија 

краљевску круну од папе са Запада, а не од Православног 

цара са Истока, исте те године одлази из Србије на Свету 

Гору у манастир ХИЛАНДАР, али са братом Стефаном често 

се дописивао и правио планове о оснивању будуће 

самосталне Цркве у Србији.



СВЕТИ САВА – фреска 

манастир Милешева

Самосталност Цркве –
Свети Сава Први српски 

архиепископ

- Половином 1219. године 
архимандрит Сава у 

пратњи неколико ученика 
одлази у Никеју да од 

ромејског (византијског) 
цара Теодора I Ласкариса 

и цариградског 
патријарха Манојла 

Сарантена за самосталну 
српску државу траже 

самосталну и независну 
цркву.



Свети Сава постаје I

Српски ариепископ

- Његова молба је у 
потпуности одобрена од 

стране цара те је 
патријарх Манојло 

посветио архимандрита 
Саву за Првог српског 

архиепископа  „све 
српске и поморске 

земље“. Српска 
Православна Црква као 

самостална 
архиепископија стиче 

право сазивања 
архијерејског саборе, који 

је самостално бирао и 
постављао српску вишу 

јерархију – епископе.



Манастир ЖичаМанастир Жича –

сједиште 

архиепископије

- Исте 1219. године 

манастир Жича, 

задужбина Стефана 

Немањића, постаје 

на основу 

Стефанове и 

Савине повеље 

сједиште Српске 

архиепископије.



Сабор у Жичи 

На сабору у Жичи Свети 

Сава је од својих ученика 

изабрао најбоље и 

поставио их за епископе 

широм српских земаља.

У Србији Свети Сава 

подиже многе цркве, 

манастире и школе.



Свети Сава крунише 

Стефана

Свети Сава је у 

новоизграђеном 

манастиру Жичи, над 

чиом је градњом бдио са 

братом Стефаном, 

припремио и извршио 

крунисање свога брата 

Стефана за српског краља 

по православном обреду. 

Крунисање је извршено 

на Спасовдан (Вазнесење 

Господње) 1220. године.

Од тада се Стефан 

Немањић потписује као 

„првовјенчани краљ“.



Упокојење Стефана 

Првовјенчаног

На самрти Стефан 

Првовјенчани се 

замонашио и добио име 

Симон. 

Замонашио га је његов 

брат Свети Сава, а монах 

Симон се упокојио 1228. 

године.

Убрзо послије упокојења 

био је канонизован.



Данас се мошти Светог Симона монаха налазе у манастиру 

Студеници



Научи нове ријечи!
Архимандрит – највиши монашки чин у Православној цркви, 

старјешина важнијег манастира или већег броја манастира.

Запамти године и датуме!
1217. године – Стефан Немањић крунисан папском круном;

1219. године – Српска Црква добија самосталност;

1220. година – Стефан Немањић крунисан у Жичи по православном 

обреду;

1228. година – монашење и упокојење Светог краља Стефана 

Првовјенчаног – Светог монаха Симона



Сазнај више!

Свети Сава школска слава

Празник Светог Саве, 27. јануара по грегоријанском/14. јануара по 

јулијанском календару, је установљен да се у Србији прославља школска 

слава одлуком Совјета Књажества Србског од 2. јануара 1840. године, 

а на приједлог Атанасија Николића, ректора Лицеја из Крагијевца. 

Црна Гора уводи прославу Светог Саве као школске славе 1856. године, 

за вријеме књаза Данила Петровића. Празник се прослављао као 

школска слава све до 1945. године, када је укинут и забрањен одлуком 

тадашње комунистичке власти. Послије полувијековне забране, поново 

се наставило са прослављањем Светог Саве као школске славе.





РАДНИ ЛИСТИЋ ЗА 6. РАЗРЕД!

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА:

1. Које је године папа Хонорије III крунисао 

Стефана Немањића краљевском круном?

2. Ко је изабран 1219. године за Првог српског 

архиепископа?

3. Који манастир постаје сједиште српске 

архиепископије?

4. Стефан Првовјенчани се од 1220. године 

потписује као?

5. Свети Стефан Првовјенчани на монашењу 

добио је име?



РАДНИ ЛИСТИЋ ЗА 6. РАЗРЕД!

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА:

Које је године папа Хонорије III

крунисао Стефана Немањића 

краљевском круном?  



РАДНИ ЛИСТИЋ ЗА 6. РАЗРЕД!

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА:

1. Које је године папа Хонорије III

крунисао Стефана Немањића 

краљевском круном? 

1217. године.



2. Ко је изабран 1219. године за 

Првог српског архиепископа?



2. Ко је изабран 1219. године за 

Првог српског архиепископа?

СВЕТИ САВА.



3. Који манастир постаје 

сједиште српске архиепископије? 



3. Који манастир постаје 

сједиште српске архиепископије?

Манастир Жича.



ЗАОКРУЖИ ТАЧАН ОДГОВОР:

4. Стефан Првовјенчани се од 1220. 

године потписује као:

А) Првовјенчани цар

Б) Првовјенчани краљ



ЗАОКРУЖИ ТАЧАН ОДГОВОР:

4. Стефан првовјенчани се од 1220. 

године потписује као:

А) Првовјенчани цар

Б) Првовјенчани краљ



ЗАОКРУЖИ ТАЧАН ОДГОВОР:

5. Свети Стефан Првовјенчани на 

монашењу добио је име:

А) Монах Симон

Б) Монах Симеон



ЗАОКРУЖИ ТАЧАН ОДГОВОР:

5. Свети Стефан Првовјенчани на 

монашењу добио је име:

Б) Монах Симеон

А) Монах Симон


