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1. Úvod 

Džai gurudév, 

drahý člen Priateľov Bhakti Margy (FoBM), 

Začal sa nový rok a mnoho členov našej rodiny Priateľov Bhakti Margy nasledovalo 

volanie svojho srdca, aby privítali nový rok spolu s gurudžím a dostali jeho požehnanie. 

Bola to pre nás všetkých veľmi radostná príležitosť, oslavovať dni Vianoc a nového roka 

spolu s Paramahamsom Vishwanandom a s vami, ako aj stovkami hostí z celého sveta 

v jeho ášrame, Shree Peetha Nilaya. 



Šťastne sme spievali a tancovali s gurudžím, nechali sme doznieť posledných pár hodín 

roka a všetky srdcia sa otvorili tejto božskej vibrácii lásky a radosti. Srdečný a radostný 

kírtan a bhadžany sprevádzali zvuky mnohých nástrojov, ktoré naplnili ášram; veríme, že 

aj Lakšmí Nárájena a ich spoločníci vo Vaikunthe boli nimi dojatí. 

 

Gurudží urobil áratí v chráme a rozlúčili sme sa so starým rokom 2017 a s radosťou sme 

privítali nový rok 2018 s nádhernou prezentáciou ohňostrojov v gurudžího žehnajúcej 

prítomnosti. 

Iste ste počuli, že rok 2018 bude veľmi výnimočným rokom, výročným rokom jubilea 

a lásky (Jubileum lásky), ktoré sa zapíše do histórie ako skutočne veľmi výnimočné! Jún 

bude vyvrcholením Jubilea lásky. Chystáme štyri hlavné udalosti s Paramahamsom 

Vishwanandom: 

 Inaugurácia nového veľkého chrámu Šrí Kripéšvarnáth, od 7. do 10. júna, 
 Oslava 40. narodenín Paramahamsu Vishwanandu, 13. júna, 
 Plavba na lodi po rieke Rýn, 14. júna, 
 A vyvrcholenie príde vo forme JUST LOVE festivalu 2018, od 15. do 17. júna. 

 
Každá z týchto osláv je hodna púte do SPN. Spolu tvoria najväčší festival 10-dňového 

duchovného povznesenia v prítomnosti žijúceho majstra. Nepremeškajte príležitosť 

zúčastniť sa týchto úžasných duchovných osláv s Paramahamsom Šrí Svámím 

Vishwanandom, ktoré budú trvať 10 dní! 

Na nasledujúcej webovej adrese nájdete popis každej udalosti a taktiež možnosti zakúpiť 

si lístky. Do 28. februára máte príležitosť zakúpiť ich so zľavou. 

https://www.bhaktimarga.org/jubilee-of-love 

Od počiatku svojho poslania v roku 2005, Paramahamsa Vishwananda s veľkou láskou 

navštevoval mnoho krajín, aby ľuďom žehnal, pomáhal im otvoriť svoje srdcia, pripomínať 

im ich lásku a viesť ich späť k svojmu božskému zdroju. Tento rok sa gurudží rozhodol, že 

bude menej cestovať a namiesto toho pozýva ľudí zo všetkých krajín, aby prišli do ášramu. 

Dáva každej krajine príležitosť stráviť týždeň spolu ako skupina v Shree Peetha Nilaya 

a spoločne sa učiť, rozprávať si zážitky a zažiť daršan Paramahamsu Vishwanandu. 

Toto je jedinečná príležitosť a my, obyvatelia SPN sa tešíme, že budeme môcť privítať vás 

a aj iných členov rodiny Priateľov Bhakti Margy z celého sveta.  

 

2. Vianočný list a zmena adresy 

22. novembra 2017 sme zaslali Priateľom Bhakti Margy poštou výročný vianočný 

a novoročný list. Každý list obsahoval členskú kartu Priateľov Bhakti Margy a darček, 

výnimočný obrázok požehnaný gurudžím. Niektoré listy a členské karty stále čakajú v SPN 

https://www.bhaktimarga.org/jubilee-of-love


na svojich majiteľov kvôli chýbajúcej alebo neúplnej adrese, alebo kvôli tomu, že si člen 

neželal dostávať nijakú poštu. 

Láskavo vás žiadame o informáciu ohľadne akejkoľvek zmeny adresy (meno, ulicu, číslo 

domu, PSČ, mesto, krajinu), čo najskôr ako je to možné. 

Prípadné zmeny Vás poprosíme odoslať e-mailom na adresu friends@bhaktimarga.org 

alebo anjushri@365bm.org. 

Ak ste neobdržali svoj list alebo svoju členskú kartu, pošlite prosím e-mail alebo sa počas 

svojho pobytu v SPN osobne obráťte na mátádží Anjushri. 

 

3. Nová členská karta Priateľov Bhakti Margy (FoBM) 2018: Je to aj platobná karta! 

Od roku 2018 bude členskou kartou FoBM špeciálna Bhakti Marga Cash Card, na ktorú 

môžete pridať peniaze buď hotovosťou, alebo kreditnou kartou / bankovým prevodom. Je 

to osobná a neprenosná karta, ktorú každý člen dostane len raz a ktorá vás bude 

sprevádzať počas celého vášho členstva vo FoBM. Na členskej karte bude vaše meno a 

priezvisko, vaše duchovné meno, vaša krajina a vaše členské číslo FoBM. Pri návšteve 

Shree Peetha Nilaya prosím noste kartu vždy so sebou. 

Vašu platobnú kartu FoBM si môžete dobiť kedykoľvek v SPN v automatoch Cash Card. 

Peniaze z karty vám však spätne vyplatené nebudú, ako je to v prípade bežných kariet. 

Preto prosím nevkladajte na kartu príliš veľa peňazí. 

Kedykoľvek budete svojou novou kartou platiť, dostanete 10% členskú zľavu FoBM… 

- v obchode na celý sortiment, teraz aj včítane kníh 
- v Bhajan Café 
- v automatoch na občerstvenie 
- na niektorých seminároch a kurzoch Akadémie 
- na ďalšie položky, ktoré sa budú príležitostne obmieňať 

 
- Keď budete platiť za ubytovanie (vrátane jedál), dostanete ďalšiu platobnú kartu, 

ktorá bude naprogramovaná na jedlá zdarma. S kartou FoBM si jedlá predplatiť 
nemôžete. 
 

- Preto odporúčame, aby ste za stravu a ubytovanie platili bežnou kartou a kartu 
FoBM používali na tých miestach, kde môžete získať zľavu. 
 

- Navyše, hotovosť, ktorú vložíte na kartu FoBM, vám vyplatiť nemôžeme. Bude vám 
vrátená len v prípade, že definitívne ukončíte členstvo vo FoBM a kartu vrátite.  
 

- Za tieto obmedzenia sa ospravedlňujeme, ale bohužiaľ ich nie je možné technicky 
riešiť inak. Veríme, že si budete svoju novú kartu užívať so všetkými súvisiacimi 
členskými zľavami. 



 

4. Mesačné príspevky pre FoBM a žiadosť o registráciu 

Od konca roku 2015 môžu noví členovia FoBM žiadať o registráciu len online na adrese 

https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/application-form 

Upozornite na to, prosím, ľudí, ktorí majú záujem stať sa členmi FoBM. 

Vyplnený formulár nám môžu zaslať jednoduchým kliknutím myši. Následne nový člen 

obdrží uvítací list vo svojom materinskom jazyku, spolu s niektorými  informáciami. 

Vianočné a Novoročné listy dostanú iba tí členovia, ktorí vo svojej žiadosti uvedú úplnú 

poštovú adresu. Tento list je zasielaný výhradne poštou. Všetky ostatné informácie a 

informačné bulletiny, pozvánky na živé vysielanie atď. budú zaslané e-mailom. 

V žiadosti sa člen zaväzuje k mesačnému finančnému príspevku. Minimálna mesačná 

suma je 10 eur. Táto čiastka sa môže vyplácať mesačne, polročne alebo v inom časovom 

intervale. Ak chcete platiť polročne alebo ročne, uistite sa, že príslušná suma bude 

prevedená do konca júna. 

Odporúčame vám, aby ste vo svojej banke zadali mesačný platobný príkaz na prevod 

peňazí. 

Existujú tri možnosti platby: 

- bankovým prevodom 
- platbou v hotovosti v Shree Peetha Nilaya 
- online prostredníctvom Bhakti Marga Shopu s vaším FoBM číslom z vašej členskej 

karty. Peniaze budú prevedené z vašej karty, bez ďalších poplatkov: 
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments  

Všetky informácie o Priateľoch Bhakti Margy nájdete na: 

https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/overview. 

Prosíme vás, aby ste si nezabudli splniť svoju finančnú povinnosť člena FoBM! 

 

5. Živé vysielanie niektorých udalostí v SPN s Paramahamsom Vishwanandom pre 

členov FoBM 

Gurudží povolil, aby sa niektoré udalosti, ktoré sa konajú v Shree Peetha Nilaya, vysielali 

pre členov FBM naživo. Najbližšia udalosť, ktorá bude naživo vysielaná, je 

- Šivarátri 13.-14. februára 2018 
 

Týždeň pred začiatkom udalosti vám budú zaslané vaše prístupové údaje ohľadom 

vysielania. 

 

https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/application-form
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/overview


6. Udalosti v Shree Peetha Nilaya 

Prosím používajte kalendár na webových stránkach Bhakti Margy, ak sa chcete dozvedieť 

o udalostiach konajúcich sa v Shree Peetha Nilaya s Paramahamsom Vishwanandom. 

Tento kalendár je len v anglickom jazyku, ale je vždy aktuálny. Kliknutím na vybranú 

udalosť sa môžete registrovať online. 

https://www.bhaktimarga.org/events 

7. Rôzne 

• Daršan 

Návšteva daršanu s Paramahamsom Vishwanandom je možná JEDINE registrovaním sa 

prostredníctvom webovej adresy. Dôležité: V prípade, že ste sa registrovali, ale nemôžete 

prísť, informujte nás a odhláste sa, aby miesto, ktoré je rezervované pre vás, mohlo byť 

uvoľnené pre niekoho iného. Ak sa tak nestane, nebude vám umožnený vstup na 

ktorýkoľvek iný Daršan po dobu nasledujúcich troch mesiacov. Všetky Daršany budú 

vysielané naživo bez hesla.  

• Pripomienky 

Tím FoBM je otvorený akýmkoľvek vašim pripomienkam a skúsenostiam týkajúcim sa 

FoBM. Prosíme, napíšte nám na:  friends@bhaktimarga.org 

• Poďakovanie 

Vrátane vás, rodina Priateľov Bhakty Margy má okolo 1000 členov vo viac ako 30 

krajinách na všetkých piatich kontinentoch. Spravodaj a informácie, ktoré FoBM odosiela, 

sú prekladané do 14 rôznych jazykov medzinárodným prekladateľským tímom. Sme veľmi 

vďační za túto sévu. Bhakti Marga neustále rastie a uvedomujeme si, že je potrebné 

množstvo prekladov v každej oblasti.  

Sme radi, že patríte do našej rodiny Priateľov Bhakti Margy, a že podporujete Bhakti 

Margu vašou láskou a finančnou podporou. Každý článok v reťazi FoBM je dôležitý pre 

súdržnosť celej rodiny. Spolu s Gurudžím sme silní. V spojení s ním sme schopní Bhakti 

Margu, jeho cestu lásky a oddanosti, priblížiť ľuďom, aby sa ich srdcia otvorili a aby sa 

naša planéta stala pokojnejším a láskyplnejším miestom pre život všetkých bytostí.  

V mene Bhakti Margy vám ďakujeme z hĺbky srdca za vašu pomoc, oddanosť a lásku k 

nášmu Satguruovi Paramahamsovi Vishwanandovi a jeho ceste "Bhakti Marga"! 

Mátádží Anjushri a tím FoBM  

V mene Bhakti Margy 

 

https://www.bhaktimarga.org/events
mailto:friends@bhaktimarga.org


8. Rôzne 

Gurudžího príhovor na Štedrý večer: 

Štedrovečerný príhovor, 24.12.2017 

Džai Gurudév všetkým! 

Publikum: Džai Gurudév! 

Paramahamsa Vishwananda: Šťastné Vianoce! 

Publikum: Šťastné Vianoce! 

PV: Viete, je to pravda, sedeli sme tu a rozprávali sa. Povedal som, že v minulých rokoch tu nebolo 

toľko ľudí. Pamätám si, keď sme začali v Steffenshofe, koľko nás bolo? 10 ľudí? Alebo 20 ľudí? 

Publikum: 22 

PV: Bolo nás 22. Teraz nás je 500. Pýtal som sa, čo sem ľudí privádza, pretože tu v Európe (vlastne 

myslím, že aj všade inde) sa Vianoce trávia väčšinou s rodinou. Ale rozprával som sa s niekým a 

potom som sa spýtal: "Čo ťa sem privádza?" Tá osoba povedala:  "Už som unavený zo stále sa 

opakujúcej nudy." [Publikum sa smeje] Viete, je to stále rovnaká rutina. Ľudia sa z toho často 

snažia urobiť rodinnú záležitosť, ale rutina tej rodiny je stále rovnaká, nič nemenia. Možno v ten 

deň iba pripravia nejaké špeciálne jedlo.  

Publikum: S mäsom.

 



PV: Áno, zabíjanie toľkých úbohých zvierat. Vianoce sú taktiež pre prírodu, nie? Lebo čo sú to 

Vianoce? Je to zimný slnovrat. Je to velebenie rovnováhy v prírode medzi letom a zimou. Ľudia na 

to zabúdajú, no všade vidíte oslavy. 

Viete, cestoval som a prvýkrát v živote som zmeškal let, dvakrát! [Publikum sa smeje] Nikdy pred 

tým sa to nestalo. Najprv na ceste do Fínska a druhýkrát cestou do Chorvátska. Raz sme ostali v 

lietadle 14 hodín. 

Publikum: V lietadle? 

PV: Päť hodín v lietadle a zvyšok na letisku. Ale môžete vidieť to šialenstvo v mysliach ľudí. Ľudia 

hovoria, "Dobre, áno, toto je ten čas kedy musím ísť na dovolenku." Čiže je každý rovnako 

pobláznený, pretože si každý berie voľno. Potom tu máme nákupnú mániu. Pozrite sa, môžete 

človeku kúpiť niečo veľmi milé, no u mnohých ľudí to prechádza do extrému. Vidíte všetky tie 

obchody, všetko je plné, preplnené. Potom sa spýtate sami seba, čo tí ľudia hľadajú? Väčšina ľudí 

nevie čo hľadá. Áno, hľadáte tú jednu hodinu, keď sedíte pri stole a potom vravíte „Áno, strávil 

som Vianoce s mojou rodinou.“ A nasledujúci deň znova to isté. Toto nie je duch Vianoc. Toto nie 

je to, čo vo vašom vnútri prináša skutočnú zmenu. 

 

Viete, ako sa na vás všetkých pozerám, môžeme povedať, áno, hľadáte niečo vyššie: to čo naozaj 

priniesol Kristus na tento svet. To je to, čo vždy vravím. Kristus bol pripomenutím Božej Lásky a 

Božia láska je rodinou samou o sebe, ale inou rodinou. Duchovnou rodinou. Ona je to, čo vám 

prináša naplnenie vo vašom vnútri. Vôbec, vidieť nejakú rodinu je úžasné, ale keď kráča po 

rovnakej ceste celá rodina, je to naozaj úžasné. Je to krásne mať túto pripomienku pravej podstaty 

Vianoc, ktorou je jednota, ktorou je pravá Láska. Dokonca aj keď sa navzájom nepoznáte, dokonca 

aj keď nesúhlasíte s ostatnými, ale je tu ten pocit lásky. To je to čo nás všetkých spája. Keď skutočne 

viete čo je to láska, to je to čo vás robí tým kým ste, pozdvihuje vás to. A keď sa ukotvíte v tejto 

skutočnej láske, nikto s vami nepohne a ani nič vo vonkajšom svete s vami nepohne. To je ako 

s kotvou. Pokiaľ je loď bez kotvy, môže sa pohybovať. Ale ak je tam kotva, loď sa nemôže pohnúť. 

Alebo môže sa pohnúť, ale len s ťažkosťami. Takže, pokiaľ viete, čo je to pravá láska, a ste ukotvení 

v tejto pravej láske, spravte ju duchom Vianoc. To nie je len láska, ktorú cítite tu, ale je to tá, ktorú 

máte vo svojom vnútri. A pretože ju máte vo svojom vnútri, Boh vás priviedol sem. 

Takže nech to nie sú len tieto Vianoce, ale spravte každý moment vášho života Vianocami, 

pripomenutím Božej lásky. Pretože Kristus sa nenarodil len v tento deň. Narodí sa v každom 

momente, keď si na neho pomyslíte. V každom okamihu keď sa zmeníte, on sa narodí, pretože on 

je láska. On je tou bezpodmienečnou láskou. Je tou láskou, po ktorej Boh túži. A to je to k čomu ste 

boli povolaní, aby ste sa ňou stali. 

Bez lásky môžete mať veľké, veľké slová (mnoho ľudí bude rozprávať o veľkom, veľkom posolstve 

Vianoc), ale bez lásky to budú len obyčajné slová. Takže si stále pripomínajte aké máte šťastie, že 

môžete milovať, aké máte šťastie, že môžete cítiť túto lásku, aké máte šťastie, že cez túto lásku 

môžete poznať Boha. Pretože na tomto svete je veľa ľudí, ktorí necítia túto lásku. Viete, pokiaľ sa 



dnes pozriete na Vianoce, polovica ľudí je opitá a jedia mäso. Koľko zvierat je zabitých len kvôli 

potešeniu jazyka? Takže, ako každý rok, ľudia si dávajú predsavzatia. Prosím, dajte si predsavzatie, 

že budúci rok budete šíriť posolstvo, že ľudia nesmú zabíjať zvieratá. Mali by ste bojovať za to, aby 

boli ľudia vegetariánmi a mali by ste povzbudzovať druhých ľudí, aby si uvedomili aký druh choroby 

si dávajú do seba. Ste vegetariánmi, áno, ale pomôžte v tom aj ostatným. Na YouTube je toľko videí, 

ktoré si môžete pozrieť, ukážte im zverstvá na ktorých sa podieľajú. Aj keď to nechcú vidieť, tak to 

chcú jesť, však? Ukážte im to: „Ak to chcete jesť, mali by ste toto vidieť!“. Láska nie je len o tom, že 

„Milujem ťa“, láska je tu pre všetko, pre celé prostredie. Láska je tu aj pre zvieratá. 

Pokiaľ chcete mier na tomto svete, najskôr by ľudia mali zmeniť práve toto. Ľudia musia mať stále 

viacej a viacej povedomia o týchto veciach. Zabíjanie nie je len o tom, že niekoho zabijete, keď sa 

dejú veľké veci, však? Je to aj o tom, na čom sa zúčastňujete, konzumovaním mäsa. Takže, prosím 

vás, šírte toto povedomie vo vonkajšom svete.  

To je duch Vianoc. Ak môžete o sebe povedať, že ste tu na to, aby ste ochraňovali slabých, potom 

vám Boh dá energiu a silu. Bude stáť vedľa vás. Veľmi často počujem rozprávať vegánov alebo 

vegetariánov, a môžete vidieť, že pokiaľ majú tú ochotu stáť si za svojim,  tak sú v tom silní. Majú 

inú energiu, majú v sebe inú silu. Nie iba takú „povrchnú“. Majú vo svojom vnútri niečo hlbšie, čo 

sa derie na povrch.  

Takže nebuďte povrchní vo svojej spiritualite. Duchovnosť nie je povrchnosť. Musíte ísť hlbšie. 

Šírenie božieho mena je veľmi dobré, ale šírte aj to, akí by mali ľudia byť. Iba tak bude viac lásky. To 

nie nič negatívne. Môže to znieť negatívne, ale v skutočnosti, je to pozitívne.  

 

Džai gurudév! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


