
Порука коју нам је  Епископ далматински Фотије упутио поводом акције за обнову цркве Светог 

Ђурђа у Плавну (послато 2.1.2013. године) 

"Уважена господо, 

Веома нас је обрадовало ваше писмо, а посебно ваша намера да се укључите у обнову цркве 

Светог Ђорђа у Плавну. Колико видимо из писма, ви сте већ контактирали са надлежним 

свештеником Милорадом Ђекановићем, што је такође за похвалу и исправан пут како и убудуће 

око овог великог и значајног пројекта треба радити. 

Нама Србима је увек најпотребније јединство и слога и да поштујемо поредак, тј. да свако ради 

свој део посла за који је надлежан. У овом случају, Епархија далматинска свој, Црквена општина 

Плавно свој, а Завичајно друштво „Плавно“ и сви наши избегли Срби из Плавна свој. 

Радујемо се да је дошла на ред и обнова цркве Светог Ђорђа у Плавну (1618. г.). Ми смо до сада, 

што верујем да вам је познато, обновили највећи број наших цркава по Далмацији, као и наше 

манастире Крку, Крупу и Драговић. Најбољи резултати су били када смо били заједно, тј. када је 

била удружена и наша дијаспора из иностранства, наши Срби прогнаници у Р. Српској или Србији 

и наши људи који живе у Далмацији. То јединство увек доноси резултат. Ако будемо тако чинили, 

даће Бог да се убрзо обнови црква Светог Ђорђа у Плавну, али се ми молимо Богу да се и наши 

људи у што већем броју врате у Плавно, јер једино тако можемо имати будућност и једино тако 

ћемо и очувати наше светиње, у овом случају цркву Светог Ђорђа у Плавну. 

Ниједно зло није до вијека, каже наш народ, па се надамо да ова наша трагедија коју смо 

доживели неће трајати вечно. Ево, управо данас (02. јануара 2013. године) медији у Хрватској 

најављују повратак ћирилице у Хрватску, тј. повратак двојезичних натписа у све општине у 

Хрватској у којима живи једна трећина српског народа, а таквих је општина тренутно у Хрватској 

двадесет.  

Дај Боже да и ово буде повод да се наши Срби обједине и да смогнемо снаге да се вратимо на 

просторе где смо вековима живели. 

Овим кратким обраћањем желимо вам свако добро од Бога и честитамо вам свима божићне и 

новогодишње празнике. 

Христос се роди – Ваистину се роди! 

Ваш смерни молитвеник пред Господом, 

Епископ далматински Фотије" 


