
КРСНА СЛАВА И ОБИЧАЈИ



ПОРЕКЛО КРСНЕ СЛАВЕ
 Када смо учили о Светом Сави, 

рекли смо да порекло крсне 
славе можемо тражити у 
његовој жељи да Србе научи да 
се не требају клањати 
непостојећим божанствима већ 
да сваки дом има свог 
светитеља заштитника који ће 
се за њега молити пред лицем 
Божијим.

 Из тог разлога, Срби су једини 
православни народ који на 
овакав начин прославља 
светитеље. Други православни 
народи светитеље прослављају 
молитвама и одласком у храм 
на Свету Литургију.



КО СУ СВЕТИТЕЉИ КОЈЕ 
ПРОСЛАВЉАМО?

 Светитељи и светитељке које прослављамо су 
стварне личности које су Богу угодиле својим 
животом и које су нама пример како да ми 
достигнемо светост. 

 Они се моле за нас пред престолом Божијим, али 
ни ми не смемо дозволити да их заборавимо. 
Икона крсне славе која стоји у нашем дому 
треба да нам буде свакодневни подсетник на 
молитву. Кад год је погледамо да изговоримо 
“Свети___________ (име светитеља), моли Бога за 
нас!”



КАКО СЕ ДОЧЕКУЈЕ КРСНА СЛАВА?
 Поред свега што 

домаћин и домаћица 
спреме од хране и 
пића, за крсну славу 
важно је знати да се 
на тај дан породица 
окупља, мири, 
опраштају се увреде 
и греси те се 
породица уједињује и 
јача. 



ОСВАНУО ЈЕ И ТАЈ ДАН....
 Већина домаћина на дан 

славе одлази у Цркву и 
носи жито и славски 
колач, али мали број њих 
остаје на Литургији.

 Литургија је славље у 
којем учествујемо ми као 
верни народ, наши 
светитељи и Господ и 
никако је не би смели 
занемаривати.  Гости не 
долазе пре поднева, а 
Литургија почиње ујутру 
и траје само сат времена.



ЗАШТО СПРЕМАМО...
СЛАВСКИ КОЛАЧ?
 Као што наше тело не може 

без хлеба, тако ни наша 
душа не може без Хлеба 
Небеског тј. Тела Христовог.

 Славски колач нас подсећа 
на Хлеб који је Христос 
поделио својим ученицима 
на Тајној Вечери. Домаћица 
га украшава печатом 
ИС/ХС/НИ/КА што значи 
Исус Христос побеђује! 
Христос је победитељ сваке 
муке, невоље, болести и 
смрти!



ЗАШТО СПРЕМАМО...
СЛАВСКО ЖИТО 
(КОЉИВО, ПАНАИЈУ)?

 Жито се припрема у част 
светитеља који се празнује, 
за освећење укућана, али и 
за покој душе преминулих 
сродника и предака који су 
славили ту славу. Зато за 
сваку славу (па и светог 
Архангела Михаила) треба 
спремати жито.

 Као што је Христос  умро и 
васкрсао, тако и жито тек 
када умре у земљи, пушта 
нову жилу и рађа се за нови 
живот.



СЛАВСКО ВИНО
 Мора бити од црног 

грожђа, црно вино...

 Њиме се прелива 
славски колач и 
славско жито...

 Симболише крв 
Христову која је 
проливена за 
опроштај наших 
грехова.



СЛАВСКА СВЕЋА
 Потребно је припремити 2 

свеће, једну већу која ће 
стајати на трпези и једну 
мању за славско жито.

 Христос је СВЕТЛОСТ СВЕТУ 
и хришћане је позвао да 
буду и сами светлост свету 
тј. да својим животом и 
својим делима сведоче своју 
веру. 

 Топлина свеће подсећа на 
топлину љубави коју 
морамо имати, а светитељи 
су наши светионици који 
нам обасјавају животне 
стазе.



КАДИОНИЦА, ТАМЈАН И БРИКЕТ
 Тамјан се још у Старом Завету 

користио у богослужбене сврхе. Три 
мудраца која су дошла да се 
поклоне Христу када се родио 
понели су злато, тамјан и смирну. 
Тамјан нас подсећа и на миомирисе 
које су жене мироносице понеле на 
гроб Христов.

 Мирисни дим који се уздиже из 
кадионице подсећа нас на наше 
молитве које треба да се уздигну ка 
Господу и светитељима.

 Тако се освећују сва наша чула: чуло 
вида гледањем иконе, чуло слуха 
слушањем молитви и појањем, чуло 
укуса узимањем освећеног жита, 
вина и славског колача, а чуло 
мириса тамјаном.



УМЕСТО ЗАКЉУЧКА...
 Крсна слава спада у нематеријална блага која поседује наш 

народ.

 Не дозволите да дође дан ваше славе или да одете код неког на 
славу а да заборавите на светитеља који се прославља. 
Помолите се кратком молитвом или за здравље вас и ваших 
укућана и за спасење преминулих сродника или за здравље 
оних код којих сте дошли на славу и покој душе њихових 
предака. 

 Нисмо на слави да би јели и пили већ да би се Бога и светитеља 
сетили и прославили.


