Покана за участие в една инициатива за печене на хляб,
която се организира от Дунавската мрежа под надслов
Споделянето на хляб е знак за приятелство и уважение!
Организацията Дунавска мрежа ви кани да участвате в една нова инициатива за печене на
хляб под мотото Споделянето на хляб е знак за приятелство и уважение!
Печенето и споделянето на тестото за Дунавски врабчета ще бъде символ на приятелството и
интереса, уважението към другите хора. Това е покана за съвместно действие, за
застъпничество, за мирна и солидарна европейска общност. Споделете Дунавските врабчета с
хора и групи, с които никога досега не сте имали контакти или пък сте имали малък контакт.
Това може да бъде съсед, младо семейство, живеещо от другата страна на улицата, но също
така и ученици, хора от клубове, хора от домове за стари хора или такива с увреждания и др.
Врабчетата стават знак за приятелство с хора от всички възрасти, с различен етнически или
социален произход.

Нека да отбележим как възникна тази идея
В цяла Европа хлябът не е просто основна храна. Във всички религии и култури той е и символ
на общността, споделянето и отговорността за другите хора. Птиците пресичат дълги разстояния
и също са посланици. Например, гълъбът се възприема като символ на мир и любов. Врабчето е
символ на град Улм, Германия. Според една стара легенда, жителите на града се нуждаели от
особено голяма дървена греда за изграждането на катедралата, но не можели да я прокарат
през градската порта. Вече се готвели да разрушат вратата на катедралата, когато забелязали
врабче, което носело сламка за гнездото си. То обърнали сламката надлъжно в клюна си, за да
я прекара през отвора и да достигне гнездото. Така нареченото Врабче на гр. Улм ги вдъхновило
да мислят творчески и да решат проблем, който преди това изглеждал нерешим. На тази основа,
членовете на Дунавската мрежа от гр. Улм създадоха тесто за Дунавски врабчета, които носят в
клюновете си европейското знаме като символ на приятелство и мир във всички дунавски страни
и в цяла Европа.

В гр. Улм тази инициатива започна през м. януари 2019 година
Всяка зима църквата Св. Павел в гр. Улм отваря вратите си за бедните и нуждаещите се хора. За
един месец годишно, тя се превръща в благотворителна църква. Всеки, който се нуждае oот
топла храна и компания, е „Добре дошъл!“. Няколкостотин порции се сервират всеки ден.
Нуждаещите се получават храна на ниска цена. Други граждани също са поканени да се хранят
там, но те плащат редовната цена. Така хората с различен социален произход се събират в
църквата и се опознават.
Тази година, членовете на Дунавската мрежа от гр. Улм подкрепиха дейностите на
благотворителната църквата като на 4 февруари изпекоха 300 хлебни врабчета с европейски
флагчета в човчиците. На 5 февруари, в църквата, те ги дариха на 300 души като символ на
приятелство и мир в Улм, в дунавските страни и в Европа. По този начин, Дунавското врабче е не
само символ за споделяне и грижа, но и символ на взаимно обучение и уважение.
По-долу ще видите снимка на групата от доброволци и резултатите от печенето.

Ние ви каним най-учтиво да се включите в тази инициатива.
Започнете да печете с вашето семейство или група, като използвате тестото за Дунавските
врабчета. След това, ги подарете на хора от вашата среда, които малко познавате или изобщо
не познавате.
Надяваме се, че Дунавското врабче ще достигне до много дунавски страни и ще стане знак за
приятелство и мир на много семейства, училища и други общности в Дунавския регион и в
Европа. Споделянето на хляб е знак за приятелство и уважение!
Кажете ни с кого споделихте Дунавските врабчета и какво е тяхното послание! Би било чудесно,
ако можете да ни изпратите снимки на процеса на печене, за да документираме това голямо
съвместно събитие и да го публикувате на нашия уебсайт. За да можем да публикувате снимките
ви, ние се нуждаем от съгласието на фотографа/ собственика на снимките и лицата от снимките.
Моля, попълнете приложения формуляр за договаряне.
Вече очакваме с нетърпение да видим малките Дунавски врабчета в целия Дунавски регион.
От членовете на Дунавска мрежа от гр. Улм, Германия

