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BAJRAMSKO SPOROČILO ZA JAVNOSTBAJRAMSKO SPOROČILO ZA JAVNOSTBAJRAMSKO SPOROČILO ZA JAVNOSTBAJRAMSKO SPOROČILO ZA JAVNOST    
 
Islamska skupnost v Republiki Sloveniji obvešča javnost, da se v soboto, 18. 
avgusta 2012, za muslimane končuje mesec posta in se začenja tridnevni 
ramazanski bajram. Bajram je največji praznik za muslimane po vsem svetu. 
Bajram je v nedeljo, 19. avgusta 2012. 
 
Letošnji ramazan je sovpadal s poletnim časom, tako se je bilo v času dolgih 
poletnih dni težko izogniti potrošništvu in ustaljenemu načinu življenja ter se 
posvetiti razmišljanju, duhovnemu čiščenju in odrekanju hrani ter pijači. 
Ljudje so se v našem delu sveta navadili, da imajo vse v življenju, na 
ugodnost in udobje, zato nas pretresejo prizori iz sveta, kjer ljudje in otroci 
umirajo od lakote. Čas ramazanskega posta je bil priložnost tako za osebno 
in duhovno rast kakor tudi za sočustvovanje s tistimi, ki nimajo varnosti in 
ugodnih pogojev za življenje, kot jih imamo mi. Vsi smo bitja, ki jih je 
ustvaril Vzvišeni Bog, in vsi na tem svetu smo odgovorni za afirmiranje 
vrednot, ki bodo omogočile boljše razumevanje med ljudmi. Zaskrbljeni smo 
nad trendi nasilja, ki se dogajajo po svetu, ter povečevanjem nevarnosti in 
nestrpnosti. Zato kot verniki ne smemo izgubljati upanja v Božjo milost in 
moramo širiti idejo skupnega življenja in tolerance. Vera je radost življenja 
in upanje v večno srečo. Ramazan nas je povezal v veliko skupnost 
vernikov. Učili smo se kaj je poštenje, iskrenost, milost do mladih, kako 
pomembna je verska skupnost. Tudi letošnji ramazan je pokazal, da je 
družina temelj naše skupnosti.  
 
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.  
 
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 
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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.  
 
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 nedeljo, 19. avgusta 2012, v 
Ljubljani v Športni dvorani Slovan na Kodeljevem z začetkom ob 5.30 
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 6. uri in 45 minut. 
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