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PËRDITSIM PËR ANTARËT 
DITA E FITR BAJRAMIT (FESTA) 2021 

  

Es-selamu Alaikum | Paqja qoftë mbi ju 

 Dita e Bajramit & Namazi 

• Fitr Bajram do të jetë të enjten, 13 maj 2021 
• Namazi i Mëngjesit (Sabahu) do të mbahet në orën 6:30 të mëngjesit 
• Namazi i Bajramit do të mbahet në orën 8.00 të mëngjesit 
  
Vendet e Namazit të Bajramit 
 Për shkak të kufizimeve të Qeverisë, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) do të mbajë 
namazet e sabahut dhe Bajramit në të dyja objektet tona më poshtë: 

1. Xhamia AAIS - Carlton North - Imam Perparim Sulaj - Hapur nga ora 5:30 e mëngjesit 
2. Qendra Rinore AAIS* - Truganina (* Objekti vetëm për anëtarët) - Imam Besar Mustafi - Hapur nga 
ora 5:30 e mëngjesit 
  

Ju lutemi parkoni legalisht kur të merrni pjesë në cilindo nga objektet e AAIS dhe sillni një sexhade 
namazi nëse do të faleni në Qendrën Rinore. 
 
Programi i Mëngjesit të Bajramit 
6:30 am: Namazi i sabahut 
Biseda Islame (Shqip) 
Ilahi 
Biseda Islame (anglisht) 
Ora 8:00 e mëngjesit: Falja e Bajramit 
  

Zekati i Fitrit 

Zekat-ul-Fitri (jepet deri para faljes së Bajramit) është 15 dollarë për çdo anëtar të familjes 
(pavarësisht nga mosha). Kjo do të shpërndahet përmes Human Appeal International për njerëzit në 
nevojë në trevat shqiptare. 
  
Koleksioni për Rinovimin e Xhamisë 
Këshilli do të mbledhë donacione për Oborrin e Pasëm të Xhamisë AAIS dhe ndërtimin e zonës së 
abdesit të cilat do të fillojnë së shpejti. Ju lutemi dhuroni bujarisht dhe gjithashtu rinovoni anëtarësimin 
tuaj në AAIS nëse akoma nuk e keni bërë këtë. 
  
Qendra Rinore 
Ju bëjmë me dije që Qendra Rinore është e mbyllur të Premten 14 Maj, por do të rihapet të Enjten 20 
Maj si zakonisht. 

Në emër të Këshillit AAIS, ne dëshirojmë të urojmë të gjithë anëtarët tanë dhe familjet e tyre një 
Bajram të begatë dhe të gëzuar. 

Juaji në Islam, 

KËSHILLI EKZEKUTIV I AAIS 

 


