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MUAJI I SHENJTË I RAMAZANIT DHE DITA E FITËR BAJRAMIT (FESTË) 2023 
  
Es-selamu Alejkum | Paqja qoftë mbi ju 
  
Këshilli Ekzekutiv i Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) dëshiron të informojë anëtarët e saj 
të nderuar për datat dhe ngjarjet kryesore të mëposhtme: 
  
RAMAZANI 

• Agjërimi i Ramazanit do të fillojë të ejnten, më 23 mars 2023. 
• Namazi i teravive fillon të mërkurën, më 22 mars 2023. 

o Vetëm nga data 23 mars -1 prill, do të fillojmë me namazin e jacisë sipas orarit ne 
kalendarin e Ramazanit 

o Nga data 2-19 Prill do të falemi çdo natë nga ora 8:00pm 
• 30 minuta para namazit të jacisë do të mbahet çdo natë një bisedë islame në shqip dhe 

anglisht. 
• Imam Përparim Sulaj do të kryejë namazin së bashku me imamët e ftuar gjatë gjithë Ramazanit. 

  
QENDRA RINORE 

• Gjatë Ramazanit, Qendra Rinore AAIS do të jetë e hapur vetëm të shtunave në vijim: 
o 25/03, 1/04 dhe 8/04. 

• Do të jetë e hapur për IFTAR (prishja e agjërimit) nga ora 5:00pm deri në 10:00pm 
• Të gjithë anëtarët luten të sjellin me vete disa ushqime dhe ëmbëlsira tradicionale shqiptare për 

t'i ndarë. 
• Anëtarët do të mund të falin namazin e akshamit, jacisë dhe teravive në Qendrën Rinore vetëm 

ne netet e iftarit 
  
NATA E KADRIT 

• Nata e Kadrit (“LEJLETUL KADRI”) do të jetë të hënën më 17 prill 2023, Insha-Allah. 
• Për këtë natë të veçantë, ju ftojmë ju dhe familjen tuaj për IFTAR në AAIS në Carlton North nga 

namazi i akshamit në orën 5:51pm. Ju lutemi sillni me vete disa ushqime dhe ëmbëlsira 
tradicionale shqiptare për t'i ndarë. 

  
DITA E BAJRAMIT 

• Fitër Bajrami do të jetë të premten, më 21 Prill 2023 
• Namazet e Bajramit do të falen si në Xhaminë Shqiptare ashtu edhe në Qendrën Rinore 

AAIS 
• Namazi i Sabahut (FAJR) do të mbahet në orën 6:30am 
• Namazi i Bajramit do të falet në orën 8.00am 
• Zekat-ul-Fitr (dhuruar para namazit të Bajramit) është 15 dollarë për person (pavarësisht 

moshës) 
• Do të bëhet gjithashtu një mbledhje donacionesh për AAIS 

 
FESTIMI I BAJRAMIT- DHE FESTIMI I 60 VJETORIT TË SHOQATËS SONË 

• Festimi I bajramit dhe të 60 vjetorit do të mbahen në The Luxor Function center, 
Taylors Lakes të dielën më 30 prill 2023.  Ju lutemi referojuni ftesës sonë të 
bashkangjitur 

Këshilli i AAIS uron të gjithë anëtarëve dhe familjeve të tyre një Ramazan të begatë dhe të suksesshëm 
dhe një Bajram rë gëzuar. 
  
I juaji në Islam, 
 
KËSHILLI EKZEKUTIV I AAIS 


