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Савиндан се обележава у свим школама у Србији као школска слава. Свети Сава се
сматра зачетником српске средњовековне књижевности, па је стога и заштитник
просветних установа. Предшколске установе и школе на територији општине Медвеђа, су
пригодним програмом и пресецањем славског колача у својим установама обележили
славу.

Деца предшколске установе ”Младост” су представама и песмама које су припремили са
својим васпитачима у част Светог Саве прославила овај дан. Извођењем химне Светом
Сави, пресецањем славског колача и пригодним програмом школска слава је обележена
и у централној основној школи у Медвеђи, као и у школама на терену, у Негосављу,
Газдару, Тулару и Сијаринској Бањи. Свечаности су присуствовали и представници
локалне самоуправе који су у име општине Медвеђе свим ђацима честитали школску
славу.

У холу основне школе “Горња Јабланица”, уз присуство овогодишњег домаћина, Славише
Тијанића, пресечен је славски колач. Породица Тијанић је поклонила школи икону
освештану у храму Светог Саве. Присутнима се обратила Славица Ђонић, директор
школе која се захвалила на поклону и пожелела срећну славу, јединство и здравље.
Председник општине др Небојша Арсић, честитао је славу и истакао да нам је благослов
овог светитеља данас итекако потребан.

Средња техничка школа “Никола Тесла” такође је, на пригодан начин обележила
празник. Међу гостима су били представници локалне самоуправе, директори јавних
предузећа и установа. Церемонији су присуствовали и професори који су сада у пензији.
Колач је пресекао парох медвеђски са овогодишњим домаћином Стевом Подунавцем, а у
присуству ученика, запослених и представника локалне управе.

Свети Сава био је први српски архиепископ, светитељ и просветитељ. Био је најмлађи
син великог жупана Стефана Немање, крштен као Растко, а када се замонашио узео је
име Сава. Растко се на Светој Гори замонашио упркос снажном противљењу родитеља
који су му наменили владарску мисију. Са оцем Стефаном, замонашеним као Симеон,
Свети Сава је основао Хиландар и изградио још 14 манастира и тако постао ктитор прве
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српске духовне заједнице на Светој Гори. У Студеници је 1209. године основао прву
болницу на подручју Српске државе. Сава се упокојио 1235. године у бугарском граду
Трнову као први архиепископ Српске православне цркве, а остао је познат као оснивач и
творац Светосавског православља. Синан-паша спалио је на Врачару 1594. мошти
Светог Саве, које су до тада биле чуване у манастиру Милешева. Сматра се да су Турци
мошти Светог Саве спалили у уверењу да ће тако уништити веру и сваки његов утицај на
Србе.
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