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Svim članovima OPG-ova 
i drugim zainteresiranima 
 
 
 
Predmet:  Misa i blagoslov polja u Krndiji o blagdanu sv. Marka  

– 25. travnja 2018. u 18 sati  
 
 
Drevni je običaj Crkve u našim zemljoradničkim vjerničkim zajednicama o blagdanu sv. 
Marka, 25. travnja, blagoslivljati polja i moliti Boga za pogodno vrijeme, uspjeh 
zemljoradničkog posla i urod naše zemlje. U ovom poljodjelskom kraju unatoč zaborava 
od strane države i teškog položaja u društvu valja nam se sjetiti da nam je potreban 
Božji blagoslov i njegova zaštita u našoj djelatnosti. Stoga nam valja moliti Boga koji 
svednevice daje da raste ono što su posijali i donese rod ono što uzgajajmo na našim 
njivama, te da nam dade poštene kupce za plodove zemlje i našega rada. 

Pozivam vas na blagdan sv. Marka na misu i blagoslov polja u Krndiju u crkvi 
Našašća sv. Križa u 18 sati, 25. travnja 2018. Nakon mise na području ispred 
crkve bit će blagoslovljeni poljoprivredni strojevi i alati kojim se služe 
zemljoradnici. 

Molim Vas da o tome obavijestite članove Udruge s područja okolnih Općina i grada 
Đakova te ih potaknete na sudjelovanje u ovom slavlju. Potaknite ih neka povezu svoje 
poljoprivredne strojeve, traktore, sijačice, plugove, tanjurače, sjetvo-spremače i ostalo 
čime se inače služe u pripremi sjetve i obradi zemlje. 

Ovom svečanošću želimo istaknuti i posvijestiti potrebu brige za položaj seljaka, 
zemljoradnika koji se svakodnevno trude da bismo svi imali kruha na stolu. Dođimo 
moliti za uspješan i plodan rad zemljoradnika. Potaknimo jedni druge na međusobno 
povezivanje kako bi zajedno nastupali u obrani i promicanju dostojanstva 
zemljoradničkog života i djelatnosti. 

Molim vas da stupite u kontakt sa svim drugim društvenim i proizvodnim organizacijama 
koje se bave poljodjelstvom i pojedinim OPG-ovima i udrugama OPG-ova te ih 
obavijestite i pozovite na što masovnije okupljanje. 
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