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BAJRAMSKO SPOROČILO ZA JAVNOST 

 
V nedeljo, 20. septembra 2009, je ramazanski Bajram, ki bo trajal do torka, 22. septembra 2009. 
To je eden od največjih muslimanskih praznikov, ki označuje konec meseca posta. Bajram je 
tudi radost za človeško dušo; v mesecu ramazanu smo se namreč postili in se od sončnega 
vzhoda do zahoda odrekali hrani in pijači ter telesnim užitkom. Čas ramazana je bil čas našega 
intenzivnega družinskega in prijateljskega druženja ob posebnih večerjah in molitvah. Post nas je 
vzgajal, da se zavedamo človeških potreb, zavedajoč se dejstva, da na svetu, tudi med nami, 
obstaja mnogo ljudi, ki potrebujejo našo materialno pomoč ali prijazno besedo. Post in vera v 
Boga nas učita, da cenimo vrednote humanizma in nesebičnosti. Iz tega sledi, da je čas bajrama 
priložnost, da svoje veselje in radost delimo s svojo družino, sorodniki, prijatelji, sosedi in širšo 
skupnostjo. Ramazansko obdobje je pri nas povečalo občutek enotnosti, medsebojnega 
razumevanja in spoštovanja. Post je opomnik in nam pripomore k zavedanju osnovnih človeških 
potreb. Poleg tega se učimo udejanjanj dobrih in družbeno koristih del. Mesec ramazan je zbližal 
naša srca, združil naša prizadevanja, da okrepimo bratske in sosedske odnose, spodbujal nas je, 
da pomagamo revnim in osebam s posebnimi potrebami. V času meseca ramazana smo se učili, 
da so poštenje, resnica, iskrenost, prijateljstvo in modrost vrline, ki krasijo dobrega človeka. Biti 
vernik pomeni biti v miru z Bogom, s samim seboj in z okoljem, v katerem človek živi. Ramazan 
nam je pomagal, da se lažje soočamo z življenjskimi izzivi, izkušnjami in težavami.  
 
Zato je ramazanski bajram priložnost, da po mesecu posta in duhovnega napredovanja podelimo 
radost s svojo družino, prijatelji, sodelavci, sosedi in širšo družbeno skupnostjo. To je odlična 
priložnost, da se veselje Bajrama podeli s sosedi, kar je praksa našega poslanca Muhammeda 
(Bog naj ga blagoslovi in mu podari mir), ki je poučeval muslimane, naj spoštujejo različnost in 
cenijo človeško življenje kot najvišjo vrednoto, podarjeno od Vzvišenega Stvarnika. Bajram je 
praznik osebnega in kolektivnega miru. 
 
Islamska skupnost v Republiki Sloveniji bo organizirala bajramske svečanosti v sedemnajstih 
mestih v Sloveniji in sicer: v Ljubljani, Kopru, Mariboru, na Jesenicah, v Kranju, Tržiču, Škofji 
Loki, Postojni, Ajdovščini, Sežani, Kočevju, Trbovljah, Novem mestu, Krškem, Celju, Velenju 
in Slovenj Gradcu. 
 

Osrednja bajramska svečanost bo v Ljubljani v Športni dvorani Tivoli z začetkom ob 7 uri 
in 26 minut. Program se bo začel ob 6 uri. Bajramsko molitev bo vodil mufti Islamske 
skupnosti v Sloveniji dr. Nedžad Grabus, ki bo ob tej priložnosti nagovoril zbrane vernike. 
Nagovor muftija Grabusa je predviden ob 7 uri in 40 minut. 
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