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SPOROČILO ZA JAVNOST OB ZAČETKU RAMAZANA

Islamska skupnost v Republiki Sloveniji obvešča javnost, da se mesec ramazan začenja v torek, 10. avgusta
2010, z večerno molitvijo. Prvi dan posta je v sredo, 11. avgusta 2010. Letošnji ramazan bo trajal 29 dni.
Prvi dan ramazanskega bajrama je v četrtek, 9. septembra 2010. Ramazan je deveti mesec v muslimanskem
koledarju, ki se ravna po Luninih menah, zato se začetek svetega meseca vsako leto, v primerjavi z
gregorijanskim koledarjem, premakne za deset dni.
Obdobje ramazana je poseben čas, v katerem se verniki čistijo in korigirajo, skušajo se približati svojemu
Gospodarju – Vzvišenemu Bogu z izvrševanjem vseh svojih dolžnosti in obveznosti, ki jih imajo. Post kot
način disciplinirane človeške volje je bil prisoten tudi pred prihodom Božjega razodetja (Kur'ana).
»O, verniki! Predpisan vam je post, kakor je bil predpisan tistim pred vami, da bi se ogibali greha.«
(Kur'an, II, 183)
Post je manifestacija osebnega doživetja, izraz človekovega verovanja in želje, da se približa Bogu skozi
odrekanje užitkom. Ramazanski post nudi spodbudo za potrpežljivost in kesanje ter ustvarja preventivno
odpornost na eventualne slabosti. Prav tako je post čas »tekmovanja«, ko verniki »tekmujejo«, kdo bo
naredil več dobrega ter kdo se bo bolj približal Vzvišenemu Bogu in poslancu Muhammedu, Bog naj ga
blagoslovi in mu podari mir. Oseba, ki se posti, je kreativna osebnost. Je discipliniran posameznik v družbi,
ki samovoljno obvladuje svoje strasti. Verniki pričakujejo ramazan s posebnim veseljem.
Ramazan je tudi mesec Kur'ana, mesec blagoslovljenih noči, mesec, v katerem Bog s svojo milostjo briše
solze in žalost ter jih nadomešča s smehom in srečo. V vernikovem srcu zamenjuje strah s sproščenostjo in
srečo.
Postiti se pomeni med sončnim vzhodom in zahodom ne jesti, ne piti, ne kaditi, ne spolno občevati, ne
izgovarjati grdih besed, skratka biti v okvirih moralnih načel islama. Post je način in ramazan je čas, da
človek premaga telesne strasti. Duša si želi občutiti lepoto resnice, pravičnosti, poštenosti, solidarnosti in
ljubezni. Mesec ramazan z močjo milosti Vzvišenega Boga poveže srca vernikov in duhovno okrepi njihove
duše. Človek je, kot pravi Vzvišeni Bog, bitje pozabljivosti. Zato je ramazan dober opomnik, kako hitro mine
eno leto. Ramazanski čas je čas številnega dobra.
Islamska skupnost v Republiki Sloveniji bo v času meseca ramazana izvajala svoje programe v
enaindvajsetih mestih, in sicer v Ljubljani, Kranju, Kamniku, Škofji Loki, Tržiču, na Jesenicah, v Postojni,
Ajdovščini, Sežani, Kopru, Novi Gorici, Izoli, Kočevju, Trbovljah, Novem mestu, Krškem, Celju, Velenju,
Slovenj Gradcu, Mariboru in na zemljišču, ki je predvideno za izgradnjo džamije v Ljubljani, na Kurilniški
18.
Mufti Islamske skupnosti v Sloveniji, dr. Nedžad Grabus, in tajnik Islamske skupnosti v Sloveniji, Nevzet
Porić, bosta v času meseca ramazana obiskala vse naštete enote Islamske skupnosti (t.i. džemate) in
nagovorila vernike. Tudi letošnji ramazan bo posvečen projektu izgradnje Islamskega verskega in kulturnega
centra v Ljubljani. Islamska skupnost bo osredotočena na zbiranje denarja za odplačilo najetega bančnega
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posojila za nakup 11.364 m² zemljišča, ki je predvideno za izgradnjo džamije v Ljubljani. V letu 2009 je
Islamska skupnost zmanjšala glavnico za petsto tisoč evrov. Trenutni dolg znaša 2.150.000,00 EUR, ki ga
Islamska skupnost želi čimprej odplačati in nadaljevati s projektom arhitekturnega natečaja, pridobitve
dovoljenj za izgradnjo in samo izgradnjo Islamskega verskega in kulturnega centra v Ljubljani.
Vsem muslimanom čestitamo nastopajoče dneve posta: RAMAZAN ŠERIF MUBAREK OLSUN!
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