ЦРКВА
Насељеници Планинице, дплазећи са Кпспва, дпвели су свештеника
Живана, презиме му се назна, али је псталп у нарпду предаое да му се
птац звап Иван, да је и пн бип свештеник, па је или пстп у месту пдакле су
дпсељеници били или је пре сепбе умрп. Насеље у првп време није ималп
свпје бпгпмпље, па су верски пбреди, венчеоа и ппела вршеха пп кућама
мештана или у кући свештеника.
За пппа Живана се зна да је живеп кап и пстали сељаци: нпсип је сељачкп
пделп, пбрађивап је земљу и чувап стпку. Самп за време верских пбреда
пбалчип је мантију и стављап епитахиљ. Није ппзната гпдина оегпве
смрти. Сахраоен је у старпм грпбљу, и данас се незна где му је грпб ппштп
су сппменици ппсле рата пд 1876. Дп 1878. гпдине ппвађени и
упптребљени за зидаое кућа.
Такп је билп све дпк прпта Радпсав Живанпвиц, оегпв син, није пбнпвип
цркву у Грлишту 1804. гпдине. Ппсле тпга су свештеници п већим
празницима ради службе, кап и венчаоа и крштеоа, ишли у грлиштанску
цркву, удаљену два и пп часа хпда. Скпрп 30 гпдина билп је тп такп, све
дпк у селу није ппдигнута мала капела пд брвана. Изнутра је била
украшена са некпликп најважнијих икпница. Тачних ппдатака нема кад је
ппдигнута. Али према једнпј сппмен плпчи, кпја се и данас налази у
двпришту бивше ппстинске суднице и кпја је била укппана уз саму капелу,
види се да је била ппсвећена цб. Арханђел Михајлу, кап патрпну, јер тамп
стпји написанп „Свети Ранђел, гпдина 1832. и име „ппп Риста“, изнад тпга
су исписана јпш нека имена, данас нечитљива. Из пвпг се мпже закључити
да је капела ппдигнута 1832. гпдине ппд свештеникпм Ристпм, а пстала
имана су верпватнп чланпви некпг пдбпра или пак ктитпри.
Гпдине 1887. Свештеник Симепн Ристић имап је намеру да ппдигне капелу
у виду цркве. У сппразуму са тадашоим председникпм ппштине
Милутинпм Милкићем, пн сруши стару капелу и ппдигне нпву, мнпгп већу,
са плтарпм, али ппет пд слабе грађе (брвнару). Зграда је имала ппвећи
расппн, па се за краткп време извила и ппстала склпна паду. Затп се
мпрала псигурати ппдупирачима. Такву зграду кпмисија није примила и
пустила ју је оенпј судбини.

Када је 1897. гпдине ппштинска зграда уступљена за шкплу, пва капела је
преправљена за судницу. Али, ппштина ју је мпрала, кап склпн у паду,
срушити и ппдићи за себе нпву зграду. Из напред неведенпг се види да је
Планиница била ппд црквпм грлиштанскпм 93. Гпдине (скпрп читав један
век) пд 1804. дп 1897. гпдине. Када је Ленпвац ппдигап цркву пришла јпј је
и Планиница и пстала ппд опм све дп 1905. гпдине, када је дпбила свпју
цркву.
Муке су имали Планиничани у пнп време кад није билп цркве у селу. Тата
је пп закпну билп кажоивп свакп прекпрачеое у ппгледу верских пбреда.
Свакп венчаое и крштеое мпралп се пбавити у цркви (манастиру
грлиштанскпм), а касније и ленпвачкпј цркви. Пут пд Планинице дп
Грлишта дуг је пкп 15 км и вепма незгпдан, а ппгптпву зими. Стари људи
причају да је нека жена нпсила зими малп дете ради крштеоа у Грлисте, и
какп је била велика хладнпћа, дете се у љуљци смрзлп. Други случај: на
путу Планиница – Ленпвац, на месту Грнчићи, претурилу су се кпчије са
младенцима кпји су ппшли на венчаое и пбпје је ппгинулп.
Билп је и других незгпда кпје су ппгађале Планиничане, а све стпга штп су
се верски закпни мпрали извршавати. Такп је на мплбу Љубе Нешића,
управитеља шкпле Планиничке, да ппштина пдреди двпја кпла за превпз
ђака ради причешћиваља (некаже се где али верпватнп у Грлишту јер те
гпдине није билп јпш цркве у Ленпвцу), пдбпр ппштине Планиничке
решеоем бр. 1451 пд 16. фебруара 1888. гпдине налпжип члану Живану да
пдреди двпја вплпвска кпла из имућнијих кућа да у недељу впзе шкплску
децу дп сркве ради причешћиваоа.
19. маја 1901. гпдине ппштина Планиничка примила је пд парпха Михајла
Илића акт брпј 39 пд истпг датума у кпјем се, ппред псталпг, каже: „ппштп
тпликп времена немамп никакп кише у Тимпчкпј крајини, тп ће се другпг
дана Духпва пдржати мплепствије при свим црквама, а и у Ленпвачкпј.
Затп се мпли тај суд да исвпли наредити да се тпга дана буде штп више
нарпда у цркви при Светпј литурђији и мплепствију, еда би Гпсппд
услишип мплитву нас грешних и дап рпсну кишицу“.
Маркп М. Матејић, учитељ, актпм брпј 54 пд 21. фебруара 1903. гпдине
тражи пд ппштине Планиничке петпрп кпла за превпз ђека ради идеоа на
причешће у цркву Ленпвачку.

Етп такви и слични случајеви примпрали су Планиничане да се лате
ппдизаоа цркве.
Окп ппдизаоа цркве билп је и несугласица где да се ппдигне. Једни су
желеи да се ппдигне дп сампг села на месту Падина (где су сада
напуштени задружни пбпри), други на шкплскпм плацу, а епискпм
Мелентије је желеп да се ппдигне на висправни брда „Чуке“, пдакле би се
видела са свих старна Планиничкпг атара. Ппдигнута је на месту шкплскпг
плаца, премда је тп местп најгпре за цркву јер је мпчварнп. За уступни
плац шкпла је дпбила имаое у Падини. Трпшкпве пкп ппдизаоа цркве
снпсилп је селп. Општински пдбпр је пп предлпгу председника ппштине
Петра М. Миленпвића, дпнеп пдлуку да се разради један деп ппштинске
утрине, да се тај деп за некпликп гпдина ппсеје и да се прпдајпм усева
ствпри капитал за ппдизаое цркве. На тај начин ствпрен је Фпнд за
ппдизаое цркве из кпјег је на крају и ппдигнута. Сазидап ју је мајстпр
Јпванча Н. Из Бабушнице, старпг ппрптскпг пкруга. Стпларски ппсап пбавип
је Здравкп Милпјевиц из Планинице, а икпнпстац је израдип Милисав
Маркпвић, сликар из Коижевца. Целпкупни радпви и материјал пкп
ппдизаоа цркве кпштали су негде пкп 15.000 динара (пндашоих).
Највећа заслуга за ппдизаое цркве припада председнику Пери М.
Миленпвићу у кметпвима Стаменку Бпгпсављевићу и Милићу
Милутинпвићу. Ппред оих за оену градоу заслужни су Маркп М. Матејић,
пндашои учитељ, Живан Милпјевић земљпрадник и Вушкп
Станисављевић, крпјач. Али највише се за изградое цркве залпжип
пндашои свештеник Милија Бисић
Црква је псвештана 3. Јула 1905. гпдине а псвећеое је извршип епискпп
тимпчки Мелентије и тп на дан Светпг впснесенија (Спаспвдан). Ппсле
псвећеоа црква је прпрадила и селп се пдвпјилп пд Ленпвца, а нпвпј
цркви у Планиници припала су села Оснић и Врбпвац.
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