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Дамјан Штрбац, свети свештеномученик ( Плавно , 19. фебруара 1912. у Плавну - Логор
Јадовно на Велебиту, јула 1941).

Основну школу је завршио у Плавну, а Богословију на Цетињу 1932. Двије године
касније оженио се Стојном (у мјестима гдје је живела и као учитељица васпитава
малишане звали су је Мајчица). Те (1934) године је примио свештенички чин. У чин
ђакона рукоположен је 17. марта, а у чин презвитера сутрадан, 18. марта 1934. у
Саборној цркви у Шибенику. Службовао је као парох у Жегару, општина Обровац и у
Босанском Грахову.

Када се, крајем прољећа 1941. године, из Босанског Грахова и околине повукла
италијанска војска, усташе су ухапсиле више угледних Срба, међу којима и свештеника
Дамјана Штрпца. Двадесетак дана био је у затвору котарског суда у Босанском Грахову
гдје је непрестано мучен. Касније је прбачен у команду дивизије у Книну, а убрзо у
Госпић. Из тамошњег сабирног логора одведен је у једној од многобројних група Срба у
логор смрти Јадовно на Велебиту. Ту је убијен на најстрашнији начин.

На литургијском сабрању у цркви светих апостола Петра и Павла у Босанском Грахову,
2013, протонамјесник Александар Рељић је у проповеди рекао: &quot;Свештеномученик
Дамјан води поријекло из угледне свештеничке породице Штрбац, из Трнинић Бријега
код Дрвара. Његов дједа, такође свештеномученик, био је парох у Трнинић Бријегу.
Турци су га 1875. године заједно са његовом породицом сасјекли на комаде да би
његовим страдањем застрашили српске устанике на Тромеђи у вријеме
босанско-херцеговачког устанка. На сву срећу, устаници су успјели на вријеме однијети
његовог најмлађег сина који је био у колијевци, и с њиме побјећи у Далмацију, у
Бенковац. Угледна српска породица Рњак из Бенковца прихватила је дјечака, отхранила
га и школовала. Кад је дјечак одрастао и ступио у свету тајну брака, преселио се у
Плавно надомак Книна. Стварни разлог његовог пресељења био је у томе да буде што
ближе свом завичају“.
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На Светом архијерејском сабору Српске православне цркве, маја 2003. године, на
приједлог епископа бихаћко-петровачког Хризостома, убројан је у Сабор светих
свештеномученика. Спомен светог свештеномученика Дамјана, славила је СПЦ 31. маја, а
према каснијој одлуци епископа бихаћко-петровачког врши се у прву суботу после
Илиндана.
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