
 

 

ПОЗИВНИЦА ДА СЕ ПРИДРУЖИТЕ ИНИЦИЈАТИВИ МРЕЖЕ 

ПОДУНАВСКИХ ЗЕМАЉА СА МОТОМ: ДЕЉЕЊЕ ХЛЕБА ЈЕ 

БРИЖНОСТ! 

 

Удружење Дунавских умреживача из Улма Вас позивају да учествујете у новој иницијативи 

чији је мото: „Дељење хлеба је брижност“. Испеците и поделите Дунавске врапчиће од теста 

као симбол пријатељства и пажње за друге. Ово је позив за заједничку акцију да подржимо 

мир и солидарност у Европској заједници. Делите врапчиће са људима и групама које не знате 

или сте имали мало контакта до сад. То може да буде комшија, млада породица која живи у 

суседној згради, али такође и ученици у школи, старачким домовима, клубовима за старе, 

особе са посебним потребама, затвореници, бескућници. Дељењем врапчића, показујемо 

пријатељство са људима свих година, религија и положаја у друштву.  

 

Како смо дошли на ову идеју:  

У Европи, хлеб није само храна, у свим религијама и културама такође је симбол заједништва, 

дељења и одговорности за друге. Птице прелазе велике раздаљине и такође носе поруке. 

Посебно голубица која симболизује мир и љубав. У Улму, врабац је заштитни знак града. Према 

старој легенди, грађанима Улма је требала велика греда за конструкцију катедрале, али нису 

могли да је унесу кроз капију. Били су на ивици да сруше капију али су тад спазили врапца који 

је носио гранчице за гнездо померајући их у кљуну уздуж и попреко да би прошао кроз отвор. 

Такозвани Улмански врабац инспирисао их је да размишљају креативно и да реше проблем 

који им се чинио као нерешив раније. На овој основи Дунавски умреживачи у Улму започели су 

нову акцију прављења Улманског Дунавског врапчића од теста. Ова птичица у кљуну носи 

заставу Европске уније као симбол пријатељства и мира за све дунавске земље и широм 

Европе.   



Започели смо нову акцију у Улму у јануару 2019-те. Сваке зиме, црква Светог Павла у Улму, 

отвара своја врата за сиромашне и оне којима је помоћ потребна и постаје тзв „вечерња црква“ 

на месец дана. Сви којима треба топли оброк или друштво су позвани. Неколико стотина 

оброка се послужи сваког дана. Они којима треба, добију свој оброк по врло ниској цени. Сви 

остали су позвани да једу, али они плаћају пуну цену оброка. Људи различитих социјалних 

статуса се окупљају у цркви и међусобно друже и упознају.  

Мрежа Дунавских умреживача из Улма ове године подржала је „вечерњу цркву“ посебним 

догађајем: четвртог фебруара испекли су 300 Улманских дунавских врапчића са заставицом 

европске уније у кљуну. Петог фебруара, донирали смо 300 врапчића људима у „вечерњој 

цркви“ као симбол пријатељства и мира – у Улму, у подунавским земљама, у Европи. На овај 

начин, Дунавски врабац није само симбол поклањања и бриге о другима, већ и начин да нешто 

ново научимо једни од других и узајамно поштовање.  

На фотографији можете видети групу волонтера који су пекли пецива и резултат њихове акције.  

 

Позивамо све заинтересоване да нам се придруже. Почните да печете са вашом породицом 

или у групи Дунавске врапчиће од теста и делите их са људима у Вашој заједници које не 

знате добро, или не знате уопште.  

Надамо се да ће наш Дунавски врабац летети у многе подунавске земље и да ће донети знак 

пријатељства и мира у многа домаћинства, школе или заједнице у Дунавском региону и 

Европи. Дељење је брижност! 

Испричајте нам са ким сте делили Дунавске врапчиће и поруку коју сте пренели. Било би јако 

добро ако би могли да нам поштаљете фотографије Ваше радионице да би документовали ову 

велику акцију и објавили на нашем сајту. Да би могли да објављујемо фотографије треба нам 

одобрење од фотографа и оних који су на фотографијама. У прилогу је и формулар одобрења.  

Радујемо се да видимо Дунавске врапчиће у свим подунавским земљама.  

Дунавски умреживачи из Улма  

 


