I-награда
СВЕТИ САВА ЈЕ УВЕК СА НАМА
„Смрт брише само нестварне величине, а истинске увеличава

и учвршћава“ (Иво Андрић)
Цео свет је на длану. Живот на њему је игра. Игра погледа и
ћутања. Све оно што је написано на папиру или урезано у камену
траје, али не вечно. Онај кога време не заборави и не прегази,
постаје вечан понос и одликаш свог времена.
Пешчани сат и даље мери сате али дела и речи Светог Саве су
одолела.
Он је видео невидљиво, чуо нечујно и дотакао неопипљиво.
То је оно што се крије унутар човека, у његовим мислима и души.
И нама фали само мало, један корак и зрак сунца да почнемо
да верујемо у људе и у све оно што верујемо у нас. Борба за истину
и правду је вера у Бога и у Савина дела.
Када подигнем главу и погледам горе, у сунце и светлост дана
као да видим његово бело лице и његове прсте кроз које лелујају
године.
Они који су мислили да ће уништити наше надање и веровање
у његове свете речи нису успели. Врачар и цео Београд као и данас
да говоре. Његове мошти тело и дух су изнад нас. Цртају и
усмеравају нас на прави пут, налик на трагове у песку.
Све ово је покренуло моје размишљање и мој поглед на свет.
Манастир Милешева шапуће речи које је некада изговарао Свети
Сава.
„Он је највреднија пчела која је иза себе оставила пуну
кошницу слатког меда којим су се српска деца хранила до данас“
(Владика Николај).
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II-награда
СВЕТИ САВА ЈЕ УВЕК СА НАМА
Иако смо одавно изгубили тако великог и значајног човека,
Свети Сава нам је оставио толико тога за памћење, оставио нам је
правду и светлу будућност, а то и јесте он, човек који је нашу
домовину учинио бољом.
Све што нас је научио остаје ту, у нашем сећању, а речи и
добра дела и јесу оно што говори човека. Смртно белог лица, он
стоји пред нама, гледа како ми чувамо и одржавамо оно што је он
створио и оставио српском народу. Увек је ту, само треба осетити
његову доброту и истрајност. Не смемо га изневерити. Све што је
дотакао, рекао и створио чини историју српског народа веома
посебном. Одувек се појављивао као путоказ на путу обасјаном
светлошћу љубављу, доброте и знања и био уз нас. Стварао је,
чинио добро, а никада није заборављен, само због тога што се
борио за нас, до свог последњег уздаха и откуцаја срца. Свети Сава
чека да успемо, да урадимо бар делић онога што је он урадио, да би
му показали да је земљу оставио добрим људима.
Он је ту и даље живи међу нама, а то значи да је засадио семе
љубави, доброте, знања и поштења у нас људе. Када видимо љубав,
правду, доброту, истрајност и приврженост, видимо њега, а све је
то међу нама само га треба пронаћи, препознати.
Он је са нама зато што је учинио да се српски народ
препознаје у свом уверењу, свом језику, својој правди и својој
земљи.
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III-награда
СВЕТИ САВА ЈЕ УВЕК СА НАМА

Било где да кренеш његово име као сунце је сјајно.
Сваки човек његово име зна. Радост у срцима увек се
пробуди и при самој помисли на оно што је урадио. Његове
речи пуне мудрости преплавиле су наше умове. Просветлио
многе, многима помогао тај наш Свети Сава што је са нама.
Пред собом имао је царство велико али и срце још веће.
И без промишљања одлучио је да ће свој живот посветити
народу, чинити добро и по добру бити памћен. Река мудрих
речи пред нама је сваки дан. Прве школе он је отворио,
желећи да барем мало своје мудрости подели са свима нама.
Количина добре воље коју је он поседовао била је
неукротива жеља да помогне другима. Никоме зло желео
није, чак ни најмању мржњу ни према коме није поседовао.
Његово срце, било је толико чисто, добро. Он је анђео који
је некако доспео до нас, наш анђео чувар.
Пре сам се питала, зашто? Зашто је све то радио? Али
онда сам схватила: Он је био човек. Човек великог срца.
Најпре срца пуног љубави према свима, целом свету. Зато
његово име поменуто не може бити без дубоког наклона и
великог поштовања, за све оно што је за нас учинио.
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