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BAJRAMSKO SPOROČILO ZA JAVNOST OB KURBAN BAJRAMU 
 
 
Pred nami je Kurban bajram, obdobje, ko muslimani prakticiramo peto islamsko dolžnost – 
dolžnost hadža oziroma romanje v sveti mesti Meko in Medino. Kurban bajram je v petek, 27. 
novembra 2009. 
 
Vsak vernik in vernica, ki sta polnoletna, zdrava in pametna, sta dolžna enkrat v življenju, če 
za to imata materialne možnosti, obiskati svete kraje in opraviti peto praktično dolžnost 
islama. Letos se je na romanje odpravilo 13 oseb iz Slovenije, med katerimi je tudi mufti, dr. 
Nedžad Grabus. 
 
Vsako leto se ob tej priložnosti v Mekki in Medini zbere nekoliko milijonov ljudi, ki so 
predani Vzvišenemu Bogu z različnimi molitvami in prošnjami. Tisti, ki so ostali doma in se 
romanja niso udeležili, bodo praznovali Kurban bajram. To je praznik, ki ga povezujemo z 
Ibrahimom ali Abrahamom, Božjim odposlancem, praočetom treh monoteističnih religij: 
krščanstva, judovstva in islama. Zato je to tudi priložnost, da iščemo poti za skupno življenje, 
sobivanje in razumevanje na tem prehodnem svetu ne glede na to, kateremu verskemu 
prepričanju pripadamo. Biti človek in hkrati dober vernik pomeni tudi spoštovati drugačnost 
in različnost med ljudmi. Danes, ko veliko govorimo o medsebojnem razumevanju in 
spoštovanju, se je zelo pomembno zavedati kur'anskega načela, da smo vsi enaki, da se 
razlikujemo le po svoji veri do Boga. Kurbanski ali hadžijski bajram nosi v sebi močno 
sporočilo razumevanja in enakosti med ljudmi ne glede na rasno in nacionalno pripadnost 
oziroma socialni položaj posameznika.  
 
Centralna bajramska molitev bo organizirana v športni dvorani na Kodeljevem v 
Ljubljani. Verniki se bodo začeli zbirati okrog 6. ure. Letošnjo bajramsko molitev bo 
vodil muftijev namestnik Ibrahim Malanović. Njegov nagovor je predviden ob 8. uri.  
 
Bajramska molitev se bo opravila tudi v drugih mestih, kjer so objekti Islamske skupnosti, in 
sicer na Jesenicah, v Tržiču, Kranju, Škofji Loki, Postojni, Sežani, Ajdovščini, Kopru, 
Kočevju, Trbovljah, Novem mestu, Velenju, Celju, Krškem, Slovenj Gradcu in Mariboru. 
 
 
BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN! 

 


