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Islamska skupnost v Republiki Sloveniji obvešča javnost, da se v torek, 30. avgusta 
2011, za muslimane končuje mesec posta in se začenja tridnevni ramazanski bajram. 
Bajram je največji praznik za muslimane po vsem svetu.  
 
Devetindvajsetdnevno obdobje v katerem smo se postili in preizkušali svojo odločnost in 
pripravljenost, da se odrečemo lagodnosti življenja ter poskusimo dojeti in razumeti 
tiste, ki ne uživajo vsa udobja tega sveta je bila priložnost, da razumemo kako so 
dobrine in vse premoženje, ki ga imamo sredstvo in ne cilj za življenje h kateremu 
moramo strmeti.  
 
Učili smo se samospoštovanja duše v želji, da premaga telesne strasti. Učili smo se 
samozanašanja človeške osebnosti v želji, da živi v morali. Učili smo se spoštovanja do 
sočloveka v želji, da živi v miru in sreči. Post nas je vzgajal, da se zavedamo človeških 
potreb, zavedajoč se dejstva, da na svetu, tudi med nami, obstajajo tisti, ki potrebujejo 
našo materialno pomoč ali prijazno besedo. Post in vera v Boga nas učita, da cenimo 
vrednote medsebojnega razumevanja in nesebičnosti. Zato smo veseli, ker verujemo, 
da je Vzvišeni Bog zadovoljen z našim iskrenim bogoslužjem, čisto dušo in iskreno vero 
v mir in dobro. Ramazan nam je pomagal, da se lažje soočamo z življenjskimi izzivi, 
izkušnjami in težavami. 
 
Bajram je radost za človeško dušo, ki se je postila v mesecu ramazanu, se tekom dneva 
odrekala hrani in pijači ter telesnim užitkom. Čas ramazana je bil čas našega 
intenzivnega družinskega in prijateljskega druženja ob posebnih večerjah in molitvah. 
 
Islamska skupnost v Republiki Sloveniji bo organizirala bajramske svečanosti v 
osemnajstih 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, Izoli, in Novi Gorici. 
 

Centralna bajramska svečanost bo v Ljubljani v Športni dvorani Slovan na 
Kodeljevem z začetkom ob 6. uri. Bajramsko molitev bo vodil mufti dr. Nedžad 
Grabus, ki bo ob tej priložnosti nagovoril zbrane vernike. Začetek bajramske 
molitve in nagovor muftija Grabusa je predviden ob 7. uri.  
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