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Темељи правом црквеном животу у Дрнишу ударени су онда када и темељи мјесне
цркве. Према расположивим историјским документима прва грађевина је подигнута
између 1600. и 1618. године. Нема сумње да се око опремања цркве старају тутори из
редова обогаћених Дрнишких трговаца и велепосједника, а сасвим сигурно и манастир
Крка, чији је метох Дрниш постао од самог почетка. Не знамо какав је изглед имала
првобитна грађевина, старе фотографије и разгледнице не дају довољно материјала за
реконструкцију, али се наслућује да је то била једнобродна, сасвим мала црква чија
пространост више није могла задовољавати потребе вјерних, то више јер је стално
растао њихов број. Забиљежено је како су често Дрнишани апелирали на власт да им
допусти зидање храма, да би тек крајем прошлог вијека издејствовали дозволу.
Опредјелили су се за нацрт који је 1897. године извео Ћирил Ивековић, један у то
вријеме цењени архитекта, хисторициста по усмерењу. Његова замисао је својеврсна
синтеза крстообразног са базиликалним рјешењем ако је ријеч о основи, док у вањштини
подржава оне приморске узоре, већ виђене на средовјековним катедралама, што
подразумева зидање добро тесаним каменом, низаним у хоризонталним редовима и са
елементима романоготичке декорације. Али исто тако, будући да је ријеч о куполном
ријешењу, опонашају се узори из средњовековне српске архитектуре. У крајњој изведби
његова замисао, из ко зна каквих разлога није до краја испоштована, па тако није
изведена купола. Црква је смештена у центар града на тргу Пољани. Осветио ју је
епископ Никодим Милаш 1908. године уз незапамћено народно весеље [1].
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