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BAJRAMSKO SPOROČILO ZA JAVNOST 
 
Za muslimane se v številnih delih sveta, tudi v Sloveniji, ob koncu postnega meseca ramazana 
začenja tridnevni ramazanski bajram, eden največjih muslimanskih praznikov. Islamska skupnost 
v Republiki Sloveniji obvešča javnost, da je prvi dan ramazanskega bajrama v četrtek, 9. 
septembra 2010.  
 
Za nami je mesec posta, v katerem smo se postili z željo, da se naučimo samodisciplinirati telo in 
dušo v pokornosti Vzvišenemu Bogu. 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. Zato smo veseli, ker verujemo, da je 
Gospodar neba in Zemlje zadovoljen z našim iskrenim bogoslužjem, čisto dušo in iskreno vero v 
mir in dobro.  
 
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. 
 
Mesec ramazan je zbližal naša srca, združil naša prizadevanja, da okrepimo bratske in sosedske 
odnose, spodbujal nas je, da pomagamo revnim in osebam s posebnimi potrebami. V času 
meseca ramazana smo se učili, da so poštenje, resnica, iskrenost, prijateljstvo in modrost vrline, 
ki krasijo dobrega človeka. Biti vernik pomeni biti v miru z Bogom, s samim seboj in z okoljem, 
v katerem človek živi. Ramazan nam je pomagal, da se lažje soočamo z življenjskimi izzivi, 
izkušnjami in težavami.  
 
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, 
Slovenj Gradcu, 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 Islamske skupnosti v Sloveniji, dr. 
Nedžad Grabus, ki bo ob tej priložnosti nagovoril zbrane vernike. Nagovor muftija 
Grabusa je predviden ob 7:15 uri. 
 
V večernih urah prvega bajramskega dneva bo sledil tradicionalni Bajramski sprejem, ki ga 
prireja mufti, dr. Nedžad Grabus, za imame, člane organov Islamske skupnosti, donatorje, 
predstavnike lokalne in državne oblasti. Sprejem bo organiziran v Grand Hotelu Union, 
Miklošičeva 1, ob 18. uri.  
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