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SPOROČILO ZA JAVNOST OB ZAČETKU MESECA RAMAZANA 

 
Za vse muslimane po svetu se v nedeljo, 31. julija 2011, po sončnem zahodu, začenja deveti 
mesec po muslimanskem koledarju – mesec posta v katerem muslimani izpolnjujejo tretjo 
praktično dolžnost, dolžnost posta. Prvi dan posta je v ponedeljek, 1. avgusta 2011. Letošnji 
ramazan bo trajal 29 dni. Prvi dan Ramazanskega bajrama je v torek, 30. avgusta 2011.  
 
V času postnega meseca se muslimani od zore do sončnega zahoda odrekajo hrani, pijači, 
vsem strastem, grdim besedam, grdim mislim in podobno. Pri muslimanih je post stroga obveza 
za vse posta sposobne ljudi, saj se tekom celega dneva odrekamo hrani in pijači. Post je 
individualna odločitev. Otroci, bolniki, potniki, zaporniki, vojaki, nosečnice, osebe, ki opravljajo 
težka fizična dela so opravičeni posta. Tisti, ki bodo imeli pozneje možnost za post so dolžni 
nadoknaditi dneve posta v katerih se niso postili. 
 
Ramazan je čas v katerem analiziramo svojo življenjsko pot in preizkušamo našo odločnost in 
pripravljenost, da se odrečemo lagodnosti življenja ter poskušamo dojeti in razumeti ljudi, ki ne 
uživajo vsa udobja tega sveta. Ramazan je priložnost, da razumemo, kako so dobrine in vse 
premoženje, ki ga imamo, sredstvo za življenje in ne cilj, h kateremu moramo stremeti.  
 
Ramazan je tudi mesec Kur'ana. V tem času se muslimani intenzivno posvečajo branju in 
razlagi Kur'ana – Božje besede, ker se je njegovo razodetje začelo v mesecu ramazanu, ko je 
Muhammed, Bog naj ga blagoslovi in mu podari mir, prejel prvo razodetje od Vzvišenega Boga 
preko nadangela Gabriela (melek Džibril).  
 
V letošnji ramazan muslimani v Sloveniji vstopamo z razpisanim in objavljenim mednarodnim 
anonimnim idejnim projektnim natečajem za Islamski versko kulturni center v Ljubljani, ki je bil 
objavljen 30. junija 2011, in je odprt do 3. oktobra 2011. Tudi letos bo v času meseca ramazana 
beseda tekla o projektu izgradnje džamije. Še vedno se Islamska skupnost v Republiki Sloveniji 
ukvarja z zmanjševanjem dolga, ki je bil potreben za nakup zemljišča za džamijo. Trenutni dolg 
znaša 1,8 milijona evrov. Vse ramazanske aktivnosti Islamske skupnosti v Ljubljani se bodo 
odvijale na zemljišču kjer je predvidena izgradnja džamije.   
 
Islamska skupnost bo v času ramazana izvajala svoje programe v devetnajstih krajih po 
Sloveniji in sicer v Ljubljani, Kranju, Kamniku, Škofja Loki, Tržiču, na Jesenicah, v Postojni, 
Ajdovščini, Novi Gorici, Sežani, Kopru, Izoli, Kočevju, Trbovljah, Novem mestu, Krškem, Celju, 
Velenju in Mariboru. 
 
Po prvem dnevu postu, v ponedeljek 1. avgusta 2011, ob 20.37 uri, Islamska skupnost 
pripravlja, na zemljišču kjer se bo gradila džamija med Parmovo in Kurilniško ulico, skupni iftar 
(večerja ob koncu posta) na prostem.  
 
Vsem muslimanom čestitamo prihajajoči mesec ramazan.  
 
RAMAZAN ŠERIF MUBAREK OLSUN! 
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