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 После једномесечног поста, муслимани прослављају један од два најзначајнија исламска
празника - Рамазански бајрам. Почетак празника зависи од положаја Месеца, тако да је
за неке муслимане у свету тај празник почео данас, 24. маја.

  Јутарњом молитвом, Бајрам намазом, око 45 минута после изласка Сунца, завршава се
месец рамазана за исламске вернике.   

Многобројни верници клањали су јутрос барјам-намаз у Бајракли џамији, али и дворишту
џамије у центру Београда. Оно што је било различито у односу на претходне године
јесте то што су верници носили заштитне маске и рукавице у оквиру епидемиолошких
мера које су у Србији још на снази због коронавируса.

  

У већини санџачких места, Новом Пазару, Сјеници, Тутину, Пријепољу, Прибоју и Новој
Вароши, велики број вјерника дошао је у џамије и клањао сабах и бајрам-намаз.

  

У Новом Пазару је централна бајрамска свечаност у организацији Мешихата Исламске
заједнице Санџака, при Исламској заједници Србије, одржана у Хаџи Хуремовој (Бор)
џамији, а бајрам-намаз је клнајан у 5.42 сати.
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Свечаности и верском програму у једној од најстаријих новопазарских џамија,
присуствовали су верници из свих делова града, претежно младих. У

  

организацији Исламске заједнице у Србији (ИЗуС) централна бајрамска свечаност
одржана је у Ел-Џинан џамији у Новом Пазару, а бајрам-намаз је предводио председник
Мешихата муфтија Мевлуд еф. Дудић. 

  

Рамазански бајрам увек пада 1. шевала (10. месец муслиманског календара) и траје три
дана, а верници га сматрају "празником положеног испита". Током овог празника
организују се и јавне свечаности и посете, а верници размењују поклоне.

  

После молитве, мушкарци посећују гробља, присећају се својих предака и исказују им
поштовање. Потом обилазе породицу, пријатеље и познанике.

  

Бајрамски ручак и посластице које се служе током празника припремају се дан раније.

  

Реис-ул-улема Исламске заједнице Србије Сеад Насуфовић честитао је верницима
исламске вероисповести Рамазански бајрам. Он је поручио да су људи током пандемије
коронавируса у свету научили и осетили "сву горчину самоће" те је истакао важност
поштовања сваког човека, помоћи сиромашнима и "путницима намерницима".

  

Председник Србије Александар Вучић честитао је Рамазански бајрам реису-ул-улеми
Исламске заједнице Србије и главном муфтији Исламске заједнице у Србији. Честитке су
упутили и председница Народне скупштине Маја Гојковић, директор Канцеларије за КиМ
Марко Ђурић, министарка саобраћаја Зорана Михајловић и министар одбране
Александар Вулин.
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