ДАН 9. (9. август 2021. године)
ЗАПАДНА МОРАВА - ИБАР
Дневна маршрута обухвата долине Западне Мораве и Ибра. Из Брзећа преко Бруса и Жупе
стигли смо у манастир Љубостињу. Манастир је задужбина књегиње Милице подигнут у
моравском стилу. Књегиња Милица и Јелена Мрњавчевић (супруга деспота Уроша) су се
замонашиле и сахрањене су у Љубостињи. Као посебна занимљивост везана за овај српски
манастир је „Похвала кнезу Лазару”, ремек дело средњовековне српске књижевности који
је монахиња Јефимија (Јелена Мрњавчевић) извезла златом на свили као покров за ковчег
кнезу Лазару. Пут настављам ка Врњачкој Бањи, краљици бањској туризма у Србији.
Прошетали смо Бањским парком, дуж Врњачке реке, чије шеталиште нас је довело до
Моста љубави. Мост љубави је место на ком парови, да би сачували своју љубав, каче
катанце на којима су се потписали, а кључеве бацају у реку. Опеван је и у песми Десанке
Максимовић „Молитва за љубав”. После сата предвиђеног за слободне активности
напустили смо Бању и отишли у Краљево где је организована пауза за ручак. У близини
Краљева посетили смо манастир Жичу. Подигао ју је први српски краљ Стефан
Првовенчани у XIII веку. Жича је позната по упечатљивој црвеној боји и епитету
седмоврата јер je у њој крунисано исто толико владара из династије Немањића. Како је
била најбогатији српски манастир, Жича је имала бурну и тешку историју – страдала је
чак 17 пута. Приказан нам је филм, са преводом на руски језик, о историји и значају
манастира. У Малој цркви нам је откривена (показана) фреска руског цара Николаја. Из
Жиче смо се долином Ибра упутили ка Ушћу, потом долином реке Студенице ка
истоименом манастиру. Најпознатија је задужбина Стефана Немање и датира из XII века.
Спољашну припрату је подигао краљ Радослав. Краљеву цркву је подигао краљ Милутин
и украшена је по узору на главну манастирску цркву посвећену Богородици. Од 1986.
године манастир Студеница је под заштитом УНЕСКО-а.

