
ХХVII РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ  
СА МЕЂУНАРОДНИМ   УЧЕШЋЕМ  

„ СВЕТОСАВЉЕ И НАШЕ ДОБА“ 
 

VIII  КАЛИГРАФСКИ КОНКУРС  - Текстови за калиграфске радове 
 

 
I – II   РАЗРЕД       

1. СРПСКА  ЦРКВА 
2. ПРАВОСЛАВЉЕ 
3. НАША  ВЕРА 

 
III – IV  РАЗРЕД 

1. Не бранимо се од туђег зла, злом у себи. (Патријарх Павле) 
2. Људи су у основи дивни, али се рђавом навиком  покваре. (Патријарх Павле) 
3. Високо цени сваки удисај, јер се он неће вратити. (Свети Николај Жички) 
4. Што год ткаш, везуј концем за небо. (Свети Николај Жички) 
5. Истина је слична медицини, горка и лековита. (Свети Николај Жички) 

 
V-VIII РАЗРЕД 

Наша вера јесте хришћанска, наше хришћанство је православно, а наше православље је 
српско. Тако је и тако ће се звати. То је моја вера и моје ВЈЕРУЈУ. 

(Завештање Светог Симеона) 
Кућа је оно што остаје после човека. 
Црква је оно што остаје после владара. 
Кућа остаје деци, црква народу. 

(Завештање Светог Симеона) 
О три ствари не жури да говориш. 
О Богу – док не утврдиш веру у Њега, 
О туђем греху док се не сетиш свога и 
О сутрашњем дану док не сване!  (Свети Николај Жички) 
 
Не прљај онога који се почео прати, него му помози да се опере. (Свети Николај Жички) 
 
Никакво ми зло људи не могу учинити ако у мени нема рањивог места. Ако душа моја 
нема отворених прозора, никакво се блато у њу не може убацити. (Свети Николај Жички) 

 
Две храбрости су потребне покајнику – једном храброшћу да заплаче над старим путем и 
другом да се обрадује новом. (Свети Николај Жички) 
 
Ко зида добро самим тим руши зло. Ко се пак окрене да руши зло, брзо заборави зидати 
добро  и претвори се у злочинца. (Свети Николај Жички) 
 
Не понеси се мудрошћу. Ни  туђом јер није твоја. Ни својом, јер чим си се понео, значи да 
је немаш много. (Свети Николај Жички) 
 
Није важно против колике силе се бориш, већ какву Светињу браниш! (кнез Лазар) 
 
Малобројни су на земаљској кугли смирени и кротки, али због њих сунце греје. (Отац 
Тадеј) 

 
Све нам се невоље дешавају зато што нећемо да се смиримо. Смирење је највеће 
богатство које човек може да поседује. (Отац Тадеј) 

  



Вера је једини благословени темељ живота личног и живота друштвеног и уређења 
државног. (Св. Николај Жички) 

Нису паметни људи својом памећу открили многе тајне него су само својом жељом и 
трудом куцали на врата тајни, и Бог им је отворио. (Св. Николај Жички) 

 
Мала знања добијају се учењем, велика знања добијају се вером и поштењем.  

(Св. Николај Жички) 
 
Док је год у једном народу, као и у једном човеку, душа жива и јака, дотле ништа није 
изгубљено и ништа није мртво, што је прашином посуто. (Св. Николај Жички)  

 

СРЕДЊА  ШКОЛА 

Црква је, чедо моје, велика лађа која плови према дубоким и далеким нама незнаним 
временима и људима. У који год век доплови довешће и нас и показати нас - нашим још 
нерођеним потомцима.  (Завештање о црквама Светог Симеона) 

Ми смо узидани у своје цркве тврде грађе, кадре да одоле страшним ударима врeмена. 
Све сам камен и мермер, најтврђе што постоји на свету. Узидали смо себе у своје цркве, 
исписали своју веру и живописали своје ликове у њима. (Завештање о црквама Светог 
Симеона) 

 
Какве су ти мисли – такав ти је живот! 
Пази на своје мисли. Све потиче из мисли и добро и зло. Мисао претходи делу. 
Тело се храни храном – а дух мислима.  (Отац Тадеј) 
 
Као чисто платно даје се слобода људима; када је људи упрљају, морају је прати сузама 
и крвљу. Јер слобода или је чиста или никаква. Или Златна Слобода, нераздвојна од 
Часног Крста, или никаква. (Св. Николај Жички) 
 
Ако ћемо да се хвалимо прецима својим, не смемо бити мањи од њих у молитви и љубави 
– у молитви, да би нам Бог био савезник, помоћник и заштитник; у љубави, да би нам 
живот био радост и снага и светлост. (Св. Николај Жички) 
 
Нема лукавства на земљи ни у паклу које може надмудрити вечну Небеску Мудрост. На 
многим мегданима Она изгледа тучена, у очима оних који мисле да је битка окончана. 
Али, Она надалеко гледа, и види у даљини дан Своје Победе. (Св. Николај Жички) 
 
Два се царства задобити не могу. Два супротна царства. Или Небо или земља. Или тело 
или душа. Два се господара не могу служити. Или Христос или Христов противник. Не 
може се путовати на два супротна пута. Или низ воду или уз воду. Или тесним путем у 
Небеско Царство или широким у пропаст. (Св. Николај Жички) 
 
 
 
 
 
 
 


