МОЛБА ЗА ПОМОЋ У ОБНОВИ ЦРКВЕ СВЕТОГ
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЈА У ПЛАВНУ
Позивамо све људе добре воље да, у складу са својим могућностима, путем наменске
уплатнице, својим прилогом помогну обнову цркве светог великомученика Георгија у
Плавну.
У мају 2018. године црква Св. Георгија у Плавну обележава 400 година од изградње и
освећења.
Црква је подигнута 1618. године, а у његове зидове уграђене су средњовековне сполије.
Иконостас је завршен око 1790. године, када је и храм обновљен. Иконостас је израдио, у
то време познати иконописац, Вуко Сударевић. Обновљени храм постао је много већа
грађевина, са правоугаоним наосом, застртом таваницом и полукружном апсидом на
истоку. Дограђен је и велики звоник са пирамидом, а ту је и највећи број сполија. Поред
цркве налази се и приземна „братска кућа“, у којој је Доситеј Обрадовић основао прву
школу у Плавну и почетком 1770. године написао дело „Јижица“ или „Друга Доситеова
буквица“.

Завичајно друштво је извело обнову братске куће,и
у сарадњи са Eпархијом
далматинском 2013. године успешно обновила кров цркве Светог Георгија, касније су
обновљени прозори на цркви, промењена улазна врата, а и гробље је ограђено.
Преостао је велики део посла. Неопходно је да се црква окречи и спреми за осликавање,
неопходно је заменити стасидије за немоћне и старе, као и епископски трон. Неопходна је
озбиљна рестаурација 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.
Очекујемо благослов Епископа далматинског Фотија.

Обновом цркве бавиће се људи у Плавну, предвођени протојерејем Милoрадом
Ђекановићем, при Завичајном друштву Плавно, биће формиран одбор за обнову цркве
који ће се бавити прикупљањем новца и организацијом око обнове.
Новчани прилози се могу уплатити на рачуне:
-

-

Динарски, на текући рачун ЗД Плавно број рачуна 205-100696-58
Девизни рачун 00-708-0003729.6, IBAN RS35205007080003729675
 Инструкције за плаћање у еурима - прочитај
 Инструкције за плаћање у доларима - прочитај
 Инструкције за плаћање у фунтама - прочитај
Уплата у кунама, у самој цркви, свештенику у Плавну

Подаци о свим прилозима биће објављени на сајту www.plavno.rs , где ће се моћи сазнати
и све друге информације о обнови цркве.
Плавањци, одвојимо сваки од нас колико може да се обнова цркве Светог Георгија заврши
до обележавања 400. година од освећења цркве, до Спасовдана 2018. године.
Завичајно друштво „Плавно“

