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Džai Gurudév,  

drazí Přátelé Bhakti Margy. 

„Jubileum lásky“ je tou největší, nejvelkolepější a nejúžasnější událostí v historii Bhakti 

Margy. Připojte se k nám na 10denní oslavy s Paramahamsou Šrí Svámím Vishwanandou 

v termínu 7.-17. června. 

Nepropásněte účast na těchto úžasných duchovních oslavách s Paramahamsou Šrí Svámím 

Vishwanandou, které budou trvat celých 10 dnů! 

❖ Inaugurace nového velkého chrámu jmenujícího se „Bhutabhrtešvarnath” od 7. do 

10. června, 
❖ oslava 40. narozenin Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy 13. června, 
❖ doprovázená plavbou na lodi po řece Rýnu 14. června, 
❖ a zakončená JUST LOVE festivalem ve dnech 15.-17. června. 

Všechny informace naleznete na: https://www.bhaktimarga.org/jubilee-of-love 

Těšíme se, že Vás uvidíme a uvítáme v Gurudžího domově, Jeho ášramu a centru těchto 

událostí, ve Shree Peetha Nilaya! 

Anjushri a Paartha  

jménem Bhakti Margy 

 

1. Úvod 

Od počátku Své mise v roce 2005 již Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda ve Své veliké 

lásce navštívil mnoho zemí světa, aby požehnal mnoha lidem, pomohl jim, otevřel jejich 

srdce, připomněl jim jejich lásku a dovedl je zpět k jejich božskému zdroji. 

V průběhu posledních 13. let, od svého vzniku v roce 2005, zažívá Bhakti Marga 

exponenciální růst. Jak uvnitř, tak vně této organizace Gurudží neustále inspiruje lidi a tvorbu 

mnoha projektů a čím dál více a více lidí se zapojuje do světového šíření Jeho učení 

a technik.  

A jak vše postupuje vpřed a roste, je zapotřebí efektivnějšího a strategičtějšího přístupu, aby 

se organizace ubírala správnou cestou a v souladu s tím, co zastáváme a kam chceme 

v budoucnosti směřovat. 

Od 16. do 18. února 2018 se v rámci strategického plánovacího workshopu sešel 

mezinárodní tým vedení Bhakti Margy složený ze jmenovaných Svámích, oblastních 

manažerů a koordinátora učitelů sádhany. Před začátkem víkendu strávili členové týmu půl 

dne s Gurudžím, aby si ujasnili a pochopili Jeho vizi pro nadcházející roky a začlenili ji do 

tohoto procesu.  

S výhledem k 20. výročí Bhakti Margy v roce 2025 přinesl třídenní workshop následující vizi, 

misi a hlavní organizační cíle pro příštích sedm let.  

Vize stanovuje, čeho chceme v budoucnosti dosáhnout. Jde o cíl pro všechna oddělení, ke 

kterému má jejich každodenní práce a úsilí směřovat. Mise vysvětluje, proč existujeme a co 

je smyslem našeho konání. Jejich jednoduchost pomáhá všem připomínat si, proč sloužíme 

Gurudžímu a čeho chceme dosáhnout. S požehnáním Gurudžího se v následujících letech 

budeme zaměřovat na toto:  

 

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


VIZE BHAKTI MARGY 

„Vidíme svět plný jednotlivců a komunit, které zažívají milující vztah s Božstvím, inspirovaný 

nadčasovou moudrostí, životem a láskou Paramahamsy Vishwanandy.“ 

 

MISE BHAKTI MARGY  

„Naším posláním je vytvářet příležitosti pro lidi, aby díky milosti Paramahamsy Vishwanandy 

zažívali a sdíleli božskou lásku.“ 

 

STRATEGICKÉ CÍLE BHAKTI MARGY 

Při výhledu k 20. výročí Bhakti Margy v roce 2025, tým vedoucích pracovníků spolupracoval 

na určení a vyjasnění organizačních cílů v pěti hlavních oblastech: celkový růst, zachování 

oddaných, organizační podpora zemí, rozvoj vedení a financování. 

 

GURUDŽÍHO POŽEHNÁNÍ 

Gurudží poskytl Svou upřímnou podporu tomuto procesu a dal nám všem výzvu k akci pro 

budoucnost:  

„Velmi se mi líbí vaše snaha, kterou jste všichni vynaložili. Nyní je čas to 

uskutečnit. Stane se to však pouze tehdy, pokud do toho vložíte veškeré své 

úsilí. Mé požehnání je s vámi všemi.“ 

-- Paramahamsa Vishwananda 

Gurudžího povzbuzení se netýká jen vedení Bhakti Margy, platí pro všechny, kteří si 
uvědomují hodnotu a lásku v Jeho učeních a praxích a chtějí je sdílet se světem. Je to výzva 
k akci pro oddané po celém světě, aby se spojili a naplnili Gurudžího přání tím, že se budou 
denně snažit o projevení této vize a mise ve všem, co dělají. 

 

Drahá rodino Přátel Bhakti Margy! 

Děkujeme vám za trvající podporu a úsilí, aby se Gurudžího mise projevila ve 

světě!  

  

2. Události s Paramahamsou Vishwanandou ve Shree Peetha Nilaya od 
července do prosince 2018 

U následujících akcí může dojít ke změně data konání! Než si začnete dělat rezervace, 
navštivte prosím kalendář Bhakti Margy https://www.bhaktimarga.org/events, protože pouze 
pokud je událost na webu, bude se určitě konat. Pak se můžete zaregistrovat a udělat si 
rezervace na pobyt ve Shree Peetha Nilaya.   

https://www.bhaktimarga.org/events


GURUPÚRNIMA:     27. července 2018  

GÁJATRÍ JAGNA:     26.-27. srpna  

KRIŠNADŽANMÁŠTAMÍ:                 2.-3. září   

PITRA PAKŠA:     8. října 2018 

NAVARÁTRI A DUSSERA:    9.-18. října 2018  

NOC KÁRTIK:     3. listopadu 2018    

DANTHERAS:     5. listopadu 2018 

BABAJIHO DEN:    30. listopadu 2018    

OSLAVA VÁNOC:      24.-26. prosince 

DARŠAN PRO ŽENY:    27.-29. prosince 

DARŠAN PRO MUŽE:    28. prosince 

OSLAVA NOVÉHO ROKU, KÍRTAN:  31. prosince 

 

3. Autobusová zastávka v SPN a dopravní informace: 

Od poloviny prosince 2017 máme v ášramu veřejnou autobusovou zastávku. Nachází se na 
ní i jízdní řád, abyste mohli zjistit, kdy můžete autobus využít.   

http://www.r-t-v.de/data/Fahrplaene-
2018/Linie-205%2C-g%FCltig-ab-
05.03.2018.pdf 

Nejprve zavolejte na speciální telefonní 
číslo: 0049 6124 - 7265913. 

Pokud zavoláte na toto číslo, autobus vás 
přijede vyzvednout v čase dle jízdního 
řádu. 

Nazývá se R u f b u s (což znamená, že si 
ho musíte zavolat!).  

Prosím šiřte tuto novinku, aby se tato nová 
služba hojně využívala. (Později a také během JLF bude zastávka přesunuta.)  

Více dopravních informací můžete najít zde: 
https://www.rmv.de/auskunft/bin/jp/query.exe/dn#focus 
https://www.bhaktimarga.org/shree-peetha-nilaya/general-travel-information 
 

4. Sádhana ve Shree Peetha Nilaya 

➢ Nová řada promluv o sádhaně 

a praktikování 
 

Utište mysl: Povídání o džapě a praktikování 
s rišim Tulsidasanandou je novou řadou 
promluv o sádhaně ze SPN, která je provázená 
sdílením moudrosti a prožitků rišiho 
Tulsidasanandy během sádhany.  
  

http://www.r-t-v.de/data/Fahrplaene-2018/Linie-205%2C-g%FCltig-ab-05.03.2018.pdf
http://www.r-t-v.de/data/Fahrplaene-2018/Linie-205%2C-g%FCltig-ab-05.03.2018.pdf
http://www.r-t-v.de/data/Fahrplaene-2018/Linie-205%2C-g%FCltig-ab-05.03.2018.pdf
https://www.rmv.de/auskunft/bin/jp/query.exe/dn#focus
https://www.bhaktimarga.org/shree-peetha-nilaya/general-travel-information


Tyto promluvy jsou otevřeny pro všechny a každý je vítán. Každé povídání o džapě je jiné 
a obsahuje jak sdílení moudrosti, tak i praktikování.  
U džapy, naší každodenní praxe, existuje pokaždé něco nového, co se můžeme naučit a co 
můžeme zažít. Účastníci této rozpravy s námi následně sdíleli, že si předtím neuvědomovali, 
jak může být džapa krásná a že může být prováděna tolika různými způsoby. Také cítili, že 
jejich praxe byla po této promluvě jiná, krásnější a byla v ní přítomna větší hloubka.  
 

Všichni jste vítáni, abyste se v SPN zúčastnili další promluvy o džapě v neděli 29. června 

2018 od 10:00 do 13:00.  

 

➢ Obnovení cvičení Atma Kriya Yogy každý týden v neděli ráno   

Každou středu se v chrámu od 18:00 do 19:00 koná pravidelné skupinové cvičení Atma Kriya 
Yogy. A od února jsme nově začali s VEDENÝM SKUPINOVÝM CVIČENÍM AKY V NEDĚLI 
RÁNO od 7:00 do 8:00 v Babajiho jeskyni. Jde o úžasné okamžiky v týdnu, kdy můžete 
sedět v tichu spolu s dalšími jogíny, ponořit se hluboko do vašeho srdce a užít si přítomnost 
Božství.   

Drazí Přátelé Bhakti Margy a všichni Atma Kriya jogíni, vyzýváme vás k tomu, abyste přišli 
chvíli před začátkem cvičení a nevstupovali, nebo neopouštěli místnost v průběhu cvičení. 
Děkujeme vám za vaši laskavou pomoc při vytvoření ticha v místnosti, kde každý může cítit, 
jak krásné je provádět cvičení AKY v tichu. 

➢ Pravidelné skupinové cvičení Atma Kriya Yogy nově v celosvětovém živém 

přenosu: Několik posledních měsíců máme na naší facebookové stránce AKY živý přenos 

skupinového cvičení Atma Kriya Yogy, které se koná ve Shree Peetha Nilaya. Je to pro nás 

skvělá příležitost sejít se jako rodina a užít si společně naše cvičení. V současné době 

vysíláme dva živé přenosy, které probíhají ve středu od 18:00 a v neděli od 7:00. Zveme vás, 

drazí Přátelé Bhakti Margy, abyste se k nám připojili, abychom si mohli všichni společně užít 

naši Atma Kriyu. 
 

➢ Nové praktikování procházky s džapou každý týden  

S radostí vás zveme, abyste se přidali na novou nedělní tichou procházku s džapou v čase 
od 14:15 do 15:15 (sraz je ve vstupní hale SPN), k hlubšímu ponoření se do Óm Namó 
Nárájenája a k tomu, abyste zůstali zdraví a fit jak na těle, mysli, i na duchu. 
  

➢ Každodenní OM Chanting 

Jste zváni k účasti na každodenním OM Chantingu od pondělí do soboty od 17:00 do 17:55 

a v neděli od 12:00 do 13:00. V průběhu konání událostí v SPN se tyto časy mohou měnit. 

Informace naleznete na info tabuli ihned u vchodu do vstupní haly! 
 

Pro další informace o sádhaně v SPN prosím kontaktujte: spnsadhana@bhaktimarga.org. 

 

5. Důležitá oznámení 

• Změna adresy nebo jména: Informujte nás prosím, když si změníte adresu, 

telefonní číslo nebo jméno či duchovní jméno. 

• Živý přenos (přímé vysílání):  
Všechny daršany s Paramahamsou Vishwanandou, které se konají ve Shree Peetha 
Nilaya, se přenášejí živě (bez nutnosti zadat heslo). Navštivte www.bhaktimarga.org 
a klikněte na „livestream”, nebo ikonu s kamerou. 
 

• Uživatelské jméno a heslo jsou potřebné zadat u událostí, které se přenášejí pouze 
pro FoBM. Uživatelské jméno je vždy FoBM, ne vaše osobní jméno. Pro každý 
přenos se mění pouze heslo. Zda bude vysílání umožněno, nebo ne, závisí na 

mailto:spnsadhana@bhaktimarga.org
http://www.bhaktimarga.org/


souhlasu Gurudžího a na tom, kde se událost koná. Proto může na poslední chvíli 
dojít ke změnám. Běžně vám jeden týden před událostí posíláme (emailem) 
pozvánku s heslem. 

• V současné době plánované živé přenosy v roce 2018: Lakšmí jagna  
19.-20. května 2018. 
 

• O dalších živých přenosech: Informovat vás budeme moci po inauguraci nového 
chrámu „Bhutabhrtešvarnath”, kdy bude známo, kde se budou události konat. 
Doufáme, že budeme vysílat stejné události jako v roce 2017: Gájatrí jagna, Navarátri 
a Babajiho den. 
 

• Členská karta FoBM (Podívejte se do zpravodaje FoBM z února 2018) 

Od roku 2018 je členská karta FoBM speciální platební kartou Bhakti Margy, 

můžete si na ni vložit peníze pro hotovostní platby nebo platby kartou. Jedná se 

o osobní a nepřenositelnou kartu, kterou každý člen obdrží pouze jednou a která by 

vás měla doprovázet v průběhu celého vašeho členství v FoBM.  

Svou kartu můžete kdykoli znovu nabít v dobíjecích automatech v SPN. Nicméně vám 
nemůžou být vráceny peníze jako v případě normální karty. Proto prosíme na kartu 
nevkládejte velkou sumu peněz. 

Kdykoli s ní platíte, dostanete členskou slevu FoBM ve výši 10 %. 

• Na veškerý sortiment v obchodě. 
• V Bhadžan café. 
• V občerstvovacím a nápojovém výdejním automatu. 

• Na určité semináře a kurzy Akademie. 

• Na další nabídky, které mohou být vyhlášeny. 
 

• Zpravodaj Bhakti Margy, zpravodaj OMC a AKY: Tyto dva měsíční zpravodaje vás 
informují o novinkách a důležitých událostech Bhakti Margy, OMC a AKY. Pokud si je 
přejete dostávat, jděte prosím na www.bhaktimarga.org nebo navštivte následující 
odkaz: https://www.bhaktimarga.org/contact/receive-updates. 

 
6. Šťastné krávy Bhakti Margy  

Na farmě ve Shree Peetha Nilaya máme nyní čtyři krávy, které se jmenují Kamadhenu, 

Surabhi, Sušila a Manoratha a nejnovější tele, Nandini.  

Proč je Gurudží nazývá „šťastné krávy“? Protože mohou prožít svůj život tak, jak je jim to 
vlastní až do jejich přirozené smrti, ne jako většina jedinců jejich druhu, která jsou žalostně 
zabita na jatkách. O naše kravičky se staráme s láskou, péčí a úctou, protože jak Gurudží 
zdůrazňuje, kráva je naší matkou. 

Satsang 30. ledna 2018 

Paramahamsa Vishwananda: „Někdo se jednou na Mauriciu zeptal Babajiho Sathja Nárájena 

Dase: „Které zvíře bychom si měli pořídit? Psa, kočku, králíka nebo jiné?“ Babaji Sathja 

Nárájen Dasdží řekl: „Nejlepší je mít krávu.“ [Posluchači se smějí] Způsob, jakým to řekl, byl 

opravdu vtipný, mít jako domácího mazlíčka krávu je celkem obtížné! 

Ale když prokážete službu krávě, je to jako byste prokazovali službu Božstvu v chrámu. 

Představte si, že punja, kterou získáte pouhou službou krávě, je srovnatelná se službou 

Božstvu v chrámu. To je vtipné, že? Lidé si to neuvědomují. Ve své hlavě si myslí: „Ó, to je 

jenom kráva,“ ale kráva je vždy hned vedle Božství.   

http://www.bhaktimarga.org/
https://www.bhaktimarga.org/contact/receive-updates


Víte, proč se v hinduismu modlíme ke krávě? Protože ji uctíváme jako matku. Když se 

narodíte, co je první věcí, kterou si dáte? Mléko od matky, ne? A stejná věc je, když pijete 

mléko od krávy. Kráva je vaší matkou. Takže punja, kterou získáváte, když jí sloužíte, je 

vlastně veliké požehnání.“ 

Od dávných dob patřily krávy ke každému ášramu v Indii. Jsou posvátné. Během svého 

satsangu 10. června 2017 Paramahamsa Vishwananda řekl:  

„V hinduistické tradici je největším darem v životě kráva. Je to dar, který vám daruje nebe, 

který má největší hodnotu. Ale není k jídlu. [Posluchači se smějí.] Objasním, že je pro 

udržení ášramu. 

V dávných dobách byly ášramy soběstačné, nebo je podporoval král. Takže lidé je také chtěli 

podporovat, účastnit se té podpory, protože cokoli je vykonáváno v ášramu, lidé z toho také 

získávají. Například když někdo vykoná v ášramu nějakou modlitbu nebo rituál, je přítomno 

hodně punji, přínosů a zásluh a lidé to samozřejmě vědí. Tím, že se mohou účastnit podpory, 

pomáhá i jim. A v dávných dobách bylo nejlepší pomocí pro ášram darovat mu krávu. Tak 

mohli být bráhmani soběstační, mohli mít své mléko. Z mléka měli tvaroh, jogurt a další, a to 

je důvod, proč je kráva považována za největší požehnání.“ 

Od založení Shree Peetha Nilaya v roce 2009 uvažovala Bhakti Marga také o chovu krav. 

Gurudží tenkrát řekl: „Počkejte, krávy přijdou. Zatím pro to neuzrál čas.”  

Plánování proto pokračovalo a mnoho oddaných pomohlo k uskutečnění této idey slovem, 

skutky i finančně. 

Když byly připraveny pro chov krav podmínky, Gurudží byl dotázán, který druh by si přál. 

Byly mu ukázány obrázky s různými kravami a vybral dánské plemeno „Jersey”.  

Jaká to pro nás byla radost, když během Just Love festivalu, v červenci 2015, dorazily do 

Shree Peetha Nilaya první krávy! Gurudží jim požehnal a dal jim jména Kamadhenu



a Surabhi. Kamadhenu je starší, narodila se 3. května 2012. Surabhi se narodila 12. prosince 

2013.  

19. září 2015 Kamadhenu porodila svoji první dceru Sušilu a 30. prosince 2017 druhou dceru 

Nandini. Manoratha je dcera Surabhi a narodila se 30. prosince 2016. 

Čerstvé mléko našich krav chutná úžasně! Mléko se používá k výrobě smetany, másla, ghí 

a jogurtu, které jsou nabízeny ve snídaňovém bufetu v SPN a lidé si jich hodně cení.  

Mléčné produkty jsou Svámím Keshavaanandou používány v chrámu při různých obřadech, 

jako jsou púdža, abhišékam, jagna, atd. 

 
 

Naše krávy jsou velmi důvěřivé a jsou velmi šťastné, když je přijdou navštívit přátelští lidé. 

 

  



Drazí Přátelé Bhakti Margy, 

 
společně se Surabhi a jejími 
společnicemi Vám ze srdce 
děkujeme za Vaši pravidelnou 
finanční podporu Bhakti Margy 
a ášramu Shree Peetha Nilaya! 
 
Díky Vaší finanční podpoře 
můžeme realizovat spoustu 
projektů, které napomáhají šířit 
cestu Paramahamsy Šrí Svámího 
Vishwanandy, Bhakti Margu, 
a Jeho misi: 
 
 
„Vidíme svět plný jednotlivců 

a komunit, které zažívají milující 

vztah s Božstvím, inspirovaný 

nadčasovou moudrostí, životem 

a láskou Paramahamsy 

Vishwanandy.”’ 

 

V tomto duchu Vám srdečně 

děkujeme a těšíme se na Vaši 

návštěvu ášramu. 

 

 

Jménem Bhakti Margy, 

 

Paartha a Anjushri 

 

   

 


