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Hvala naj je Vzvišenemu Allahu, ki v Kur'anu pravi:  

 

»Allahove džamije naj vzdržujejo le tisti, ki verujejo v Boga in oni svet, ki molijo in delijo 

miloščino in se ne bojijo nikogar, razen Boga. Takšni so po vsem sodeč na pravi poti.« 

(Kur'an, 9, 12) 

 

Salavat in selam1 naj je na Muhammeda, Bog naj ga blagoslovi in mu podari mir, Njegovega 

izbranega odposlanca in miljenca, na njegovo častno družino in njegove ashabe2, ki je povedal: 

 

„Tistemu, ki zgradi džamijo v imenu Allaha, bo njemu Allah zgradil isto v Džennetu3.“ 

 

Spoštovani bratje in sestre! 

 

Danes je 1. ševval 1430. leta po hidžri oziroma 20. september 2009. Za nami je mesec ramazan, 

mesec velikega dobra, intenzivnega ibadeta4, učenja, branja, poslušanja, mesec Knjige, navodil i 

jasnega razlikovanja resnice in neresnice, mesec čiščenja telesa in duha s pomočjo posta in 

odrekanja hrani in pijači, strastem, grdim besedam in negativnem delovanju. V mesecu ramazanu 

smo se zavedali dejstva, da na svetu obstaja več kot milijarda ljudi, ki nimajo minimalnih 

pogojev za normalno življenje, nimajo dostopa do hrane in vode. Med nami je tudi veliko tistih, 

ki so na robu preživetja. Zato smo izpolnjevali verske predpise sadekatu-l-fitra in zekata5 v 

pomoči slabšim, revnim in tistim, ki potrebujejo našo pomoč. Zato podpiramo institucijo 
                     
1 Pozdrav in mir 
2 Prijatelje 
3 Raj 
4 Bogoslužje 
5 Materialno dajanje v času meseca ramazana ter eden od petih stebrov islama 
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Islamske skupnosti, ker se skozi njo ohranjajo vrednote na teh prostorih. Mesec ramazan 

izpopolni našo dušo z občutkom varnosti in zadovoljstva, odkrije lepoto skupne molitve, teravih-

namaza6, iftara7, druženja, medsebojnega pomaganja v dobru in spodbujanju, da vztrajamo v 

dobrih delih tudi po izteku meseca posta. Naša vera islam je utemeljena, kot nas je podučil 

Muhammed, Bog naj ga blagoslovi in mu podari mir, na pet temeljev:  

 

»Islam se temelji na pet principov: verovanje, da je samo Allah Bog ter da je Muhammed 

Njegov odposlanec, petdnevna molitev, dajanju zekata, romanju v Mekko – hadž in post v 

mesecu ramazanu.«  

 

Verovanje je konstantno, molitev se tudi opravlja vsakodnevno. Post, hadž in zekat so časovno 

omejeni, izvršujejo se v določenem obdobju leta. V našem razumevanju vere ima mesec ramazan 

posebno vlogo in pomembnost. V tem mesecu, ne glede v katerem je letnem obdobju, je versko 

življenje najbolj dinamično in intenzivno. Dokler se veselimo Bajrama obžalujemo za 

ramazanom, ker se zavedamo dejstva, da moramo blagoslov in obilje ramazanskega obdobja, 

rahmet8, magfiret9 in selamet10, ki smo ga imeli v ramazanu moramo čakati leto dni. V mesecu 

ramazanu smo brali Kur'an, poslušali predavanja, nasvete, poučne izreke in priporočila naših 

učenjakov s ciljem, da svoje življenje temeljimo na večnih vrednotah, moralnih vrednotah, da 

svojo dušo, torej sebe in svojo družino, svoje prijatelje zaščitimo pred izzivi pohlepnosti, 

nezadovoljstva, razuzdanosti, namišljenosti, oholosti in drugih negativnih lastnosti ter da 

okrepimo svojo odločnost v opravljanju dobrih del. Kot verniki in muslimani se zavedamo 

dejstva, da moramo skrbeti o integriteti drugih ljudi kot o svojem lastnem življenju. O tem je 

Odposlanec, Bog naj ga blagoslovi in mu podari mir, povedal.  

 

»Musliman je tisti od čigavega jezika in rok so mirni drugi muslimani. Muhadžir11 je tisti, ki 

zapusti tisto kar je Allah prepovedal.« 

Torej, naš Odposlanec nas uči, da spoštujemo ljudi, red in civilizacijske vrednote, da zapustimo 

greh in ničvredna dela. Zato vsi, ki se obnašajo v nasprotju z Muhammedovim priporočilom so 

izdajalci njegovih besed in principov. Naša obveza je da spodbujamo ljudi, da čistijo svoja telesa 

                     
6 Večerna ramazanska molitev 
7 Večerja ob koncu posta 
8 Božja milost 
9 Božje odpuščanje 
10 Božja zaščita 
11 Oseba, ki zaradi vere zapusti svoj rojstni kraj 
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in premoženje s pomočjo zekata. Ampak da čistijo tudi svojo dušo s pomočjo dove12 in ibadeta13 

ter da prosijo za odpuščanje od Vzvišenega Boga. Naša obveza je tudi motivirati ljudi, da 

prihajajo na molitev in tudi bajram, ker ne vemo kdaj in komu Allah daje napotek. Tudi v tem 

imamo vzor v našem Odposlancu, Bog naj ga blagoslovi in mu podari mir, ki je povedal:  

 

»Olajšajte si in ne otežujte! Razveseljujte se in ne razganjajte!« 

 

Zato so bajrami priložnost, da v tem tolikšnem številu občutimo in podelimo radost svojega 

verovanja in spoznanja, da znamo izbrati in prepoznati dobro in se hkrati izogniti tistemu kar je 

slabo za nas in našo družino. Naša je obveza ljudem odpirati vidike spoznanja in znanja in 

razsojati ali bo nekdo v džennetu14 ali džehennemu15, ker je to ekskluzivnost Vzvišenega Boga in 

ne nas navadnih ljudi. Mi vemo, da nas je Odposlanec naučil, da je iskreni musliman tisti, ki želi 

svojemu bratu tisto kar želi sebi kar pomeni dobro na tem in Prihodnjem svetu. Odposlanec je 

povedal:  

 

»Nihče med vami ne bo vernik dokler ne bo želel svojemu bratu tisto kar želi sebi.« 

 

Zato so bajrami priložnost, da zberemo moči in poguma ter oprostimo in prosimo za odpuščanje 

od ljudi s katerimi imamo morebitne nesporazume.  

 

Seveda, vedno obstajajo osebe katerim se Vzvišeni Bog usmili in ki so s pomočjo moči Božje 

odredbe pred drugimi. Zato so darežljivi in učeni ljudje cenjeni v vseh kulturah in civilizacijah. 

Verniku je dovoljena pozitivna zavistnost kot nas uči Odposlanec, Bog naj ga blagoslovi in mu 

podari mir, v dveh primerih:  

 

»Človeku, ki mu je Bog podaril premoženje in ga troši na resnici, in človeku, ki mu je Allah 

podaril modrost ter ta po njej sodi in druge poučuje.« 

Odločnost in veliko srce ljudi, ki vlagajo svoja sredstva za splošno dobro so bili vedno cenjeni. 

Med muslimani v Sloveniji je tri tisoč družin, ki so s svojo donacijo do danes podprle nakup 

zemljišča za džamijo in kulturni center. Lansko leto v mesecu decembru je Islamska skupnost 

kupila od Mestne občine Ljubljana 11.364 m² zemljišča na katerem je predvidena izgradnja 

                     
12 Molitve 
13 Bogoslužja 
14 Raju 
15 Peklu 
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džamije. Cena zemljišča je znašala 4.568.328,00  evrov in davek 91.366,58. Na žalost, zemljišče 

smo morali plačati v roku štirih mesecev. To je veliko denarja za našo majhno skupnost. Nikoli 

nobena skupnost na naših prostorih ni tako hitra zbrala toliko denarja za verski objekt. Mi smo 

pripadniki velike svetovne religije. Z druge strani smo manjšinska verska skupnost v Sloveniji, 

ki se sooča z različnimi administrativnimi in drugimi težavami v svojem delu. Glede na vse 

okoliščine v naši državi Sloveniji, ko govorimo o džamiji in če vzamemo v obzir, da je že celo 

leto obeleženo s svetovno gospodarsko krizo, se moramo pripraviti na dolgotrajno in večletno 

ukvarjanje z vprašanjem džamije v Ljubljani. Džamija v Ljubljani ni naša kaprica, to je naša 

velika potreba, ker smo edina verska skupnost v Sloveniji, ki svoje obrede opravlja v športnih 

dvoranah zaradi neobstoja ustreznega in dostojanstvenega prostora. Samo z izgradnjo džamije v 

Ljubljani bodo lahko muslimani dobili status, ki je primeren in ustreza statusu islama kot velike 

svetovne religije. Zato vas pozivamo, da podprete projekt Islamskega verskega in kulturnega 

centra v Ljubljani, ker je to najboljši način, da pomagamo sebi in integraciji muslimanov v 

družbeno skupnost. V preteklem obdobju sem spoznal nekaj deset ljudi v Sloveniji, ki so 

pomagali delo Islamske skupnosti in seveda nakup zemljišča za džamijo. To so ljudje, ki so s 

svojim trudom in znanjem zelo veliko prispevali k skupnemu razvoju slovenskega gospodarstva, 

sedaj so pomagali tudi nakup zemljišča za džamijo. Molimo Vzvišenega Boga, da vse donatorje 

nagradi s Svojo milostjo. Vlaganjem sredstev za džamijo, pravzaprav, vlagamo v svojo 

prihodnost na tem in bodočem svetu. Vlaganjem v džamijo pomagamo sebi in svojim otrokom.  

 
Spoštovani bratje in cenjene sestre, mi smo v tem trenutku dolžni še 2,3 milijona evrov banki za 

zemljišče. To pomeni, da do konca leta moramo imeti ta sredstva. Zato vas pozivam, da v skladu 

s svojimi možnostmi prispevate sredstva za uspešno dokončanje pripravne faze za izgradnjo 

Islamskega verskega in kulturnega centra. Nameravamo kmalu, v sodelovanju z Mestno občino 

Ljubljana, objaviti mednarodni natečaj za idejno zasnovo Islamskega verskega in kulturnega 

centra v Ljubljani. Pričakujemo, da vam bomo lahko na naslednjem ramazanskem bajramu 

pokazali podobo ljubljanske džamije.  

 
Poleg izgradnje džamije Islamska skupnost mora vzporedno razvijati in izobraževati svoj kader, 

ki se bo sposoben nositi z izzivi modernega človeka. Vzvišeni Allah je stvarnik neba in zemlje, 

ampak tudi človeka.  

 

»O, ljudje! Ustvarimo vas iz enega moža in ene žene. Delimo vas na ljudstva in plemena, da 

bi se spoznali. Pri Gospodarju je najvišji tisti, ki se ga najbolj boji. Gospodar resnično vse 

ve in nič mu ni skrito!« (Kur'an, 49, 13) 
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Mi muslimani imamo veliko moralno odgovornost, ker smo z verovanjem pristali slediti 

odposlanca Muhammeda, Bog naj ga blagoslovi in mu podari mir. On je naš vzor. Odposlanec 

nas je svetoval, da razvijamo dobre med sosedske odnose, da spoštujemo pravice starejših oseb, 

otrok, šibkejših ter, da spoštujemo učene ljudi, ljudi drugačnega verovanja in prepričanja. Zato je 

naša opredelitev za medverski in medkulturni dialog zasnovana na iskreni želji, da spoznamo 

drugega in drugačnega ter, da iščemo skupne poti sodelovanja za splošno dobro vseh ljudi. 

Posebej moramo biti pozorni na družinske vrednote, ker smo priča vse večji mladoletni 

delikvenciji. Zato je pomembno vzgajati in izobraževati otroke, da bi jutri imeli družbo 

zadovoljnih ljudi. Posebej moramo negovati dobre odnose v naših džematih, ker samo složna in 

edinstvena skupnost lahko napreduje. Zato so za delo Islamske skupnosti pomembni imami in 

aktivisti v džematih, člani izvršilnih odborov, zbora itd. Posebej je pomembno delo ljudi, ki 

volontersko pomagajo Islamski skupnosti in vlagajo svoj prosti čas za organizacijska in 

praktična dela v džematih v celotni Sloveniji. Tisti, ki delajo za naše splošno dobro so vedno 

najboljši. Naj jih Vzvišeni vse nagradi.  

 
Zahvaljujoč predanosti v delu članov Islamske skupnosti in posebej vodstva džematov v 

Sloveniji so v preteklem letu naši džemati dosegli odlične rezultate v svojem delu, v obnovi 

verskih objektov Islamske skupnosti kot tudi v mektebskem16 pouku. Želim vas seznaniti z 

dejstvom, da ima džemat Sežana svoj mesdžid17. Džemat Koper je na dobri poti, da do konca leta 

končna obnovo prostorov mesdžida. Džemati Ljubljana, Kočevje, Celje, Jesenice, Postojna, 

Velenje, Trbovlje so tudi delali na obnovi prostorov v preteklem obdobju. Džemati Kranj, Krško 

in Postojna so rešili vprašanje pokopališča. Pričakujemo, da se to uredi tudi v drugih mestih po 

Sloveniji. Vse te aktivnosti so dokaz, da bo naša Skupnost še naprej napredovala, duhovno 

dozorevala in se razvijala. 

 
Na žalost, še vedno obstajajo ovire pri uresničevanju naših programov posebej v segmentih, ki so 

pomembni za določene skupine ljudi. Islamska skupnost še vedno, ne glede na podpisan 

sporazum z Vlado RS o pravnem položaju Islamske skupnosti v RS, ne more zagotoviti duhovno 

oskrbo in pomoč v zaprtih ustanovah kot so bolnišnice, zapori in podobno. Pričakujemo, da bodo 

imeli odgovorni več posluha za te probleme Islamske skupnosti v nadaljnjem obdobju.  

 

Spoštovani bratje in sestre, 

                     
16 Veroučnem 
17 Molilnico 
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Želim vas obvestiti, da smo dobili veliko voščil ob Bajramu. Zahvaljujem se vsem in posebej 

našem predsedniku dr. Danilu Türku, ki nam je v svojem voščilu zapisal: 

 

Spoštovani mufti dr. Nedžad Grabus, 

 

Ob koncu verskega praznika Islamske skupnosti v Sloveniji želim Vam, in vsem vašim vernikom 

voščiti ob Ramazanskem bajramu. 

 

Za vami je obdobje, ki ga verniki posvečate razmišljanju o dobrem in zlu, o materialnosti in 

duhovnosti, o sreči in trpljenju bližnjega, o sebičnosti in pomoči – o vprašanjih, ki si jih mora 

zastavljati sleherni izmed nas. 

 

Vaše razumevanje, da so materialne dobrine le sredstvo za življenje in ne njegov cilj, 

sprejemamo kot pomemben prispevek h krepitvi solidarnosti in humanosti v naši družbi danes in 

v prihodnje. 

 

S spoštovanjem, 

 

Dr. Danilo Türk, predsednik Republike Slovenije 

 

V imenu Islamske skupnosti in svojem osebnem imenu vam želim srečne in mirne bajramske 

dneve z molitvijo k Vzvišenemu Bogu, da nas zaščiti od vseh problemov in izzivov. Molim 

Vzvišenega Stvarnika, da spusti svojo milost na naše družine, naše džemate in Islamsko skupnost 

v Sloveniji ter, da naši državi Sloveniji podari mir in blaginjo.  

 
EID MUBAREK. BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN! ME FAT BAJRAMI! VESEL IN 
SREČEN BAJRAM! 
 
                                                                                                      Dr. Nedžad Grabus, mufti 
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