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Предмет: Прослава 400 година од освећења и радови на обнови унутрашњости 

цркве Светог великомученика Георгија у Плавну 

Ваше Преосвештенство, Господине Епископе, 

Завичајно друштво „Плавно“ је у току 2017. године покренуло иницијативу да се у у мају 

2018. године обележи 400 година од освештања храма светог великомученика Георгија у 

Плавну и да се за ту прилику приступи радовима на обнови унутрашњости храма. 

Године 2013. Завичајно друштво „Плавно“ је у сарадњи са Eпархијом далматинском 

успешно извело обнову братске куће у порти, као обнову крова цркве Светог Георгија, а 

касније су замењени прозори на цркви, промењена улазна врата, а и гробље је ограђено. 

Међутим, преостао је велики део посла у унутрашњости храма. Неопходно је да се црква 

окречи и припреми за осликавање, неопходно је заменити стасидије за немоћне и старе, као 

и епископски трон. Потребно је изршити озбиљну рестаурацију иконостаса који је веома 

лошем стању. Што се тиче вањских радова, проритет би била улазна капија и зид од капије 

до врха гробља, уређење паркинга, чесме итд. 

У том смислу, Завичајно друштво „Плавно“ је већ започело прикупљање новчаних прилога 

како би помогло отпочињање наведених радова, а по добијању благослова Вашег 

Преосвештенства. 

Идеја је да радове на обнови цркве изводе људи у Плавну, предвођени протојерејем 

Милорадом Ђекановићем, док би при Завичајном друштву Плавно био основан одбор за 

обнову цркве који ће се бавити прикупљањем новца и организацијом обнове. 

Такође, упућен је позив свим људима добре воље да, у складу са својим могућностима, 

путем наменске уплатнице, својим прилогом помогну радове на обнови цркве светог 

великомученика Георгија у Плавну. 



На званичној интернет страници Завичајног друштва „Плавно“ www.plavno.rs објављен је 

позив са напоменом да се новчани прилози могу уплатити на рачуне: 

- динарски, на текући рачун ЗД Плавно број рачуна 205-100696-58 

- девизни, на жиро рачун RS35205007080003729675 

- као и у самој цркви, свештенику у Плавну (уплата у кунама). 

Преосвештени Владико, имајући у виду значај Плавна и храма светог великомученика 

Георгија у Плавну у Епархији далматинској, Завичајно друштво „Плавно“ Вам овом 

приликом упућује молбу да дате свој епископски и пастирски благослов за извођење 

наведених радова у храму светог великомученика Георгија у Плавну и за обележавање 

јубилеја 400 година од освештања храма. 

Христос се роди! Срећан Божић и благословена Нова 2018. година! 

С поштовањем и уз Божију помоћ Ваше 

Завичајно друштво „Плавно“ 

Председник 

 

 

У Београду, 

децембра/јануара лета Господњег 2017/2018. 

http://www.plavno.rs/

