
 

 

 
 

 

     Трг Републике 16                                          

   С У Б О Т И Ц А                                                                           
      тел / факс 381 24 601 833 

е-маил: skcsvetisava@mts.rs   

 

 

SСВЕТОСАВСКА НЕДЕЉА 

од 21. до 26. јануара 2021.године 
 

 

четвртак, 21.јануар 2021.године у 18.00 часова 
 

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ 

 

ИЗЛОЖБА СЛИКА 

 

КОДОВИ ДАНИЛА ВУКСАНОВИЋА 

сликар Данило Вуксановић 

 

 
петак, 22. јануар 2021. у 19.00 часова 

петак, 22. јануар 2021. године у 18.00 часова 

 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ЧАСОПИСА 

 ЛУЧА 

о Лучи ће говорити чанови уредништва 

 

Миле Тасић, уредник 

Давид Кецман Дако 

др Стојан Бербер 
 

субота, 23. јануар 2021. у 19.00 часова 

 

субота, 23. јануар 2021. године  у 18.00 часова 

 

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ 

 

Лука Мичета 

ЗАВЕШТАЊЕ СВЕТОГ  САВЕ 

 



гост Лука Мичета, аутор 

 
го 

понедељак, 25. јануар 2021. у 19.00 часова 

понедељак, 25. јануар 2021.године у 18.00 часова 

 

ДУХОВНА ТРИБИНА 
 

СРПСКИ КУЛТУРНИ И ЕКОНОМСКИ  

ОБРАЗАЦ У  

КАРЛОВАЧКОЈ  МИТРОПОЛИЈИ 
 

гост  Мирослав Илић  

помоћник покрајинског секретара за културу,  

јавно информисање и односе са верским заједницама, 

 сектор за односе са верским заједницама  

 
 

 

уторак, 26. јануар 2021. у 19.00 часова 

 

уторак, 26. јануар 2021. године у 19.00 часова 

 

СЛАВА СВЕТИ САВА 

освећење колача и жита  

 

 
 

 

 

 

 

Светосавска недеља је културно-духовна манифестација коју организује Српски културни 

центар "Свети Сава"   већ  29 година . Ове године од 21. до 26. јануара биће одржано пет 

програма . За разлику од ранијих година, када је Светосавска недеља трајала седам дана , 

овогодишњи светосавски програм по структури и обиму је прилагођен  тренутним 

епидемиолошким условима који су прописани за одржавање културних догађаја. 

 

Сви најављени програми почињу у 18.00 часова осим освећења колача и жита 26. 

јануара уочи Савиндана које ће бити у 19.00 часова 

 

У свечаној сали Задужбине Душана Радића биће  30 места за седење, молимо заинтересоване  

који желе да присуствују програмима  потврде долазак на број телефона 024/601-833 сваким 

радним радом од 8.00 до 14.00 часова. Најављену  изложбу слика ће псетиоци  моћи да 

погледају  од 21. јануара до краја марта месеца сваким радним даном од 10.00 до 14.00 

часова.Све програме заинтерсовани ће моћи да погледају на yutube каналу Српског 

културног центра" Свети Сава" данима у којима су зазаказани, али од 20.00 часова. 


