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Поглед на западни део обновљеног храма, у позадини иза борова види се нови обновљени
парохијски дом, јануар 2008. год.

Црква Св. Петра и Павла је била озбиљно оштећена и захваћена пожаром од експлозије у
марту 2004. Парохијски дом је већ био напуштен и опљачкан 1999. год. и тешко оштећен.
Постојање хумке (древног гроба) на северозападној страни дворишта, чини простор
осетљивим са археолошке тачке гледишта па је санацији и заштити тог гроба посвећена
посебна стручна пажња.
Претходном интервенцијом у току 2005. обављен је већи део спољашње обнове цркве.
Зидови, фасаде, врата и прозори су обновљени, чиме је објекат повратио свој првобитни
изглед.

У 2007. реконструкција цркве је завршена унутрашњом обновом. Истовремено,
реконструкција парохијског дома је скоро потпуно завршена. Будући да су црква и
парохијски дом спремни за коришћење, веома би било значајно обезбедити обнову
литургијског живота у овој цркви и населити или породицу свештеника или једну српску
породицу повратника у парохијски дом како би се неко стално бринуо о цркви. У Истоку се
полако наставља индивидуални процес повратка, а Срби су се већ вратили у неколико
околних села у општини. У непосредној близини града и цркве налази се и манастир Св.
Николаја – Гориоч који је најважније духовно средиште источког краја.

Унутар цркве, зидови су комплетно очишћени, санирани и окречени. Према пројекту под је
од мермера у две боје, са розетом испод куполе.
Нови привремени рам иконостаса је постављен а израђен је на основу остатака
оригиналног иконостаса. Оштећено степениште звоника је замењено новим степеништем
од храстовог дрвета.
Споља, кров је обновљен новим оловним таблама свуда где је било оштећења. Објекат је
обезбеђен громобранском инсталацијом. Обимни дренажни канал је изграђен око цркве.
Цеви хидрантског система окружују цркву и парохијски дом, а чека се захтевана дозвола за
прикључивање на градску мрежу. Сва ископавања на градилишту су пажљиво надгледана
од археолога КСО.

Унутрашњост обновљеног храма, поглед према куполи

Унутрашњост храма, нови мермерни под и привремена олтарска преграда

Пресек цркве

Парохијски дом је у потпуности обновљен задржавањем оригиналних зидова и
конструкције, због тога што су били у релативно добром стању. Изграђена је нова кровна
конструкција и покривена је црепом. Зидови су поново омалтерисани и окречени,
постављена је нова столарија, подови су обложени керамичким плочицама и паркетом.
Кућа је опремљена новим водоводним, канализационим, електричним и инсталацијама за
грејање као и савременим осветљењем.

Изглед парохијског дома пре и после обнове

Унутрашњост парохијског дома у Истоку

Сала обновљеног парохијског дома у Истоку, март 2008

План приземља и пресек новог парохијског дома у Истоку

