
 
 
 
 

САБОР СРПСКИХ СВЕТИТЕЉА И УЧИТЕЉА 
У недељу, 11.09. је еснафска слава српских наставника и НСПРВ 

 
         Школска година је отпочела и док, у просвети бременитој проблемима 
једни бригу брину да ли ће задржати радно место, други да ли ће наћи 
недостајуће часове, трећи да ли ће се уопште и када запослити, док нови 
министар школски сам себе свакодневно демантује, приближава се још један 
учитељски великдан – еснафска слава Краљевског друштва српских учитеља, 
а коју  још од 1998. године слави и наш Синдикат. Ове године кумови славе 
су наша колегиница, проф. Сандра Плавшић са супругом Миланом. 
         Све ове године наш Синдикат је покушао, и на срећу успео, обновити 
еснафску славу друштва учитеља коју су, уосталом, прослављали и учитељи у 
модерној и обновљеној Србији и то на традиционалан начин. Прослава ће и 
ове године бити одржана у навечерје Сабора српских светитеља и учитеља, 
уз кумове славе и бројне госте из јавног и друштвеног живота. Како је овај 
покретни празник, који пада увек у недељу најближу првом септембру по 
јулијанском календару (ове године 11. септембра), ломљење славског колача 
уз пригодан уметнички програм и традиционално дружење биће 
организовано у просторијама Синдиката у суботу, 10.09., са почетком у 18.30 
часова.  
         И овом приликом подсећамо да је од установљења ове славе, па до 
Првог светског рата, Краљевско удружење српских учитеља своју славу 
прослављало управо овог дана, између осталог и из разлога што је један део 
ове прославе био посвећен литургији на којој је служен посебан молебан за 
ђаке и њихове наставнике, као и заупокојена литургија за учитеље који су 
преминули у претходном периоду. Тако су се српски учитељи са пијетитетом 
сећали својих претходника, али и имали прилику да пожеле све добро ђацима 
и њиховим наставницима на почетку још једне школске године. Касније, и 
Србија је прешла на реформисани календар, па је ова традиција из познатих 
разлога,  помало падала у заборав све до момента када су  је наставници и 
синдикалци из НСПРВ поново установили и откада је редовно обележавају.  
         Освећење колача биће организовано у малој сали Старе градске куће са 
почетком у 19.00 часова, уз присуство руководства Синдиката, председника 
синдикалних организација из Западнобачког округа и Војводине, надамо се 
и уз присуство представника Министарства просвете, локалне самоуправе и 
средстава информисања.  
         И овом приликом, свим колегама и запосленима у делатности 
образовања желимо да им наредна школска година буде успешна и да се и у 
својим школама сете и на пригодан начин обележе учитељски Великдан, 
еснафску славу Сабор српских светитеља и учитеља, јер ко славу слави, 
ономе и помаже.  
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