
Помаже Бог браћо и сестре! 

У ове велике дане свете четрдесетнице великога поста да Вам зажелим свако 
добро од Господа.Да Вам овај пост буде на очишћење душе и тијела и да Вас 
украси хришћанским врлинама смјерности,дарежљивости,милосрђа и чињења 
сваког доброг дјела које је драгом Богу мило и угодно. 

Чувши од Вас да имате нове планове за обнову цркве Св.Великом.Георгија у 
Плавну што ме веома радује,дужан сам свим људима који су до сада у вријеме 
моје службе у Плавну захвалити на несебичној помоћи и прилозима које су дали 
за обнову ове наше дивне светиње,коју нити по живот не смијемо препустити 
забораву.То су нас обавезали наши претци и сад нас обавезују њихови гробови 
који се налазе под окрињем те светиње.2013-те године урадили смо велики 
посао,урадили смо кров који је спријечио цркву од већег пропадања.За тај посао 
од дијаспоре смо добили 9000,оо еура које је дана 15.04.2013.г.мени свештенику 
Милораду Ђекановићу лично предао г.Стеван Ђурић. 

У Плавну је приложено 650,00 еура,200,00 франака и 600,00 куна.За 
материјал,храну и пиће је потрошено 6512.00 еура,радницима 3220,00 еура и 
лимарима 200,00 еура.За све утрошено постоје рачуни који који стоје на 
располагању свакоме ко жели.Касније смо добили 500,00 еура које је предао 
Стеван Ђурић,850,00 франака и 50,00 еура које је сакупио Перо Бурсаћ пок.Васе и 
260,00 еура које је сакупио Милош Русић-шуша.Од тих новаца смо урадили 
споредна врата на цркви и врата гдје се продавају свијеће.Те радове је урадио 
Бернард Дамјанић из Врбника у вриједности од 1000,00 еура.Урадили смо нове 
прозоре на цркви.Прозоре је радио Сава Ушљебрка из Книна у вриједности од 
6000,00 куна и 600,00 куна уградња.Ставили смо заштитну мрежу на звонику да не 
улазе голубови.Дио радова је урађен и коштао је 2000,00 куна и има још мањи дио 
да се одради. 

Ово је у кратким цртама шта је одрађено а слиједи нам друго полувријеме које је 
по мом мишљењу пуно теже и захтјевније од првог.2018-те године као што знате 
славимо 400 година од освећења цркве.Нама преостаје велики дио посла и 
велика организација око тог јубилеја.Приоритет нам је рестаурација иконостаса 
који је у веома лошем стању.Затим стасидије или сједалице за немоћне и старе и 
епископски трон.Потрбно је кречење цркве.То је што се тиче унутрашњости.Што 
се тиче вањских радова приоритет је улазна капија и зид од капије до врха 
гробља,уређење паркинга,чесме итд.Ово што сам навео да је потребно одрадити 
поткријепит ћу вам фотографијама.Ако Господ да да ово све завршимо мој 
приједлог је да прослава буде на Спасовдан 2018-те године.Не можемо на сам 
дан Св.Георгија због великог броја људи који славе.Свако добро од Господа Вам 
желим и надам се доброј сарадњи свих нас без било каквих подјела.Добро увијек 
побјеђује,надам се и овај пут. 



 

 



 

 



 

 

 


