
HRVATSKI SAVEZ ZA NEDJELJU 

 

Otvoreno pismo vlasnicima trgovačkih centara i svim kupcima: Suzdržite se od prodaje 

i kupovine na ovogodišnji Badnjak koji pada u nedjelju 

 

Poštovani vlasnici trgovačkih centara,  

Hrvatski savez za nedjelju je inicijativa koja okuplja sindikate, crkvene, kulturne i akademske 

ustanove i građanske udruge. Temeljna zadaća Saveza je posredovanje u trajnoj potrebi 

društvenoga dijaloga oko usklađivanja radnoga vremena sa životom pojedinca, obitelji i cijele 

društvene zajednice.  

U tom dijaloškom duhu Hrvatski savez za nedjelju obraća Vam se pozivom da na ovogodišnji 

Badnji dan koji pada u nedjelju, ne radite i tako omogućite i svojim djelatnicima i kupcima 

primjerenu pripravu za veliki obiteljski, društveni i kršćanski blagdan Božića. 

Božić je neodjeljiv od lijepe tradicije darivanja. Vi ste zaslužni za velik i šarolik izbor darovnih 

artikala i blagdanskih potrepština. U tom mnoštvu artikala ostaje nam svima zajednička potreba 

za jednim „artiklom“, za vremenom koje nam je neophodno i za pripravu i za samo slavlje 

Božića. Nedostatak vremena za obitelj i prijatelje narušava i slavlje i zdravlje? Već više od 

mjesec dana građani su imali i još imaju dostatno vremena za nabavu. Treba im priuštiti i 

neophodni slavljenički „artikl“ – vrijeme.  

Obraćamo se i svim građanima s pozivom da se solidariziraju s radnicima u trgovinama. Oni 

su im cijele godine na usluzi za različite potrebe. Pomozimo da im ne bude oduzet dragocjeni 

dar vremena za pripravu za slavlje i samo slavlje sa svojim obiteljima i prijateljima. Iskoristimo 

preostalo vrijeme za kupnju tako da nedjelju, Badnjak, dan pred sam blagdan Božića, svi 

budemo slobodni. 

Svim vlasnicima trgovačkih centara, kupcima i svim građanima želimo sretan, slobodan i  

blagoslovljen blagdan Božića.  

 

Potpisi članica Inicijative Hrvatskoga saveza za nedjelju 

Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Sindikat trgovine Hrvatske, Matica Hrvatskih sindikata, 

Nezavisni hrvatski sindikati, Udruga radničkih sindikata Hrvatske, Franjevački institut za 

kulturu mira, Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve, Hrvatski Caritas, Udruga Cjelovit 

život, Hrvatska zajednica bračnih susreta, Forum Plus Hrvatska, Udruga mladih i studenata 

Split misli, Hrvatsko nadzemlje, Hrvatsko nacionalno bratstvo Franjevačkoga svjetovnog reda, 

Udruga Dalmacija za život, Hrvatska udruga Benedikt, Hrvatsko katoličko sveučilište. 


