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Džai gurudév! 

Drahí priatelia Bhakti Margy: 

„Jubileum lásky“ je najväčšia, najúžasnejšia a najvzrušujúcejšia udalosť v histórii Bhakti 
Margy. Zúčastnite sa spolu s nami a Paramahamsom  Vishwanandom 10 dní trvajúcich osláv 
od 7. do 17. júna. 

Nenechajte si ujsť tieto veľké duchovné slávnosti s Paramahamsom  Vishwanandom, ktoré 

potrvajú 10 dní! 

❖ Inaugurácia nového veľkého chrámu Bhutabhrteshwarnath Mandir (7. – 10. 

júna). 

❖ Oslava 40. narodenín Paramahamsu Vishwanandu (13. júna), 

❖ spojená s plavbou loďou po rieke Rýn (14. júna). 

❖ A nakoniec, JUST LOVE festival 2018 (15. – 17. júna). 

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

Tešíme sa na vás a radi vás uvítame v gurudžího domove, jeho ášrame a centre udalostí 

Shree Peetha Nilaya! 

Anjushri a Paartha 

V mene Bhakti Margy 

 

1. Úvod 

Od začiatku svojej misie v roku 2015 navštívil Paramahamsa Vishwananda vo svojej 

nesmiernej láske mnoho krajín po celom svete, aby požehnával ľudí, pomáhal im, otváral ich 

srdcia, pripomínal im ich lásku a aby ich doviedol späť k ich božskému zdroju. 

Od svojho založenia v roku 2005 zažila Bhakti Marga za posledných trinásť rokov 
exponenciálny rast. Ako gurudží neustále inšpiruje ľudí a projekty nielen v rámci Bhakti 
Margy, ale aj mimo nej, tak sa stále viac ľudí zapája do šírenia jeho učenia a techník po 
celom svete. 

Vzhľadom na tento rast je nevyhnutné zaujať efektívnejší a strategickejší prístup k udržaniu 
organizácie na dobrej ceste, nezabúdajúc na to, za čím si stojíme a kam smerujeme. 

V dňoch od 16. do 18. februára 2018 sa medzinárodný vedúci tím Bhakti Margy, zložený 
z vybraných Svámíov, oblastných manažérov a riadiaceho výboru, zúčastnil workshopu 
o strategickom plánovaní. Pred začiatkom víkendu strávili pol dňa s gurudžím, aby si 
objasnili, pochopili a začlenili jeho víziu nasledujúcich rokov do celého procesu. 

S ohľadom na 20. výročie vzniku Bhakti Margy v roku 2025 priniesol tento 3 dňový workshop 
nasledujúcu víziu a poslanie a stanovil hlavné organizačné ciele na najbližších sedem rokov. 

Vízia ukazuje, kde chceme v budúcnosti byť. Všetky oddelenia sa majú sústrediť na plnenie 
svojich každodenných povinností. Misia objasňuje to, prečo tu sme a čo robíme. Jej 
jednoduchosť nám napomáha pamätať si, prečo slúžime gurudžímu a čo chceme dosiahnuť. 
S gurudžího požehnaním je náš zámer na najbližšie roky nasledovný: 

 

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


VÍZIA BHAKTI MARGY 

Predstavujeme si svet, v ktorom jednotlivci a komunity zažívajú milujúci vzťah s Bohom, 
inšpirovaný nadčasovou múdrosťou, životom a láskou Paramahamsu Vishwanandu. 

MISIA BHAKTI MARGY 

Našou misiou je vytvárať možnosti, aby ľudia mohli zažívať a zdieľať božskú lásku 
prostredníctvom milosti Paramahamsu Vishwanandu. 

 

STRATEGICKÉ CIELE BHAKTI MARGY 

Zameriavajúc sa na 20. výročie vzniku Bhakti Margy v roku 2025 sa riadiaci tím sústredil na 
určenie a objasnenie organizačných cieľov v piatich hlavných oblastiach: celkový rast, 
udržanie oddaných, organizačná podpora jednotlivých krajín, rozvoj vedenia a financovanie. 

 

GURUDŽÍHO POŽEHNANIE 

Gurudží nás v tomto procese srdečne podporuje a do budúcnosti nás vyzýva: 

„Veľmi sa mi páči snaha, ktorú do toho vkladáte. Nastal čas, aby sa to stalo. 

A stane sa to len vtedy, ak vynaložíte svoje najväčšie úsilie. Všetkých vás 

požehnávam.“ 

 Paramahamsa Vishwananda 

Gurudžího podpora sa vzťahuje nielen na vedenie Bhakti Margy. Je pre všetkých, ktorí oceňujú 

a milujú jeho učenia a techniky a chcú ich zdieľať so svetom. Je výzvou pre oddaných z celého 

sveta, aby spoločne splnili gurudžího prianie a aby svoje každodenné úsilie zasvätili do 

manifestácie tejto vízie a misie vo všetkom, čo robia. 

 

Drahá rodina priateľov Bhakti Margy! 

Ďakujeme za vašu neustálu podporu a snahu prejavovať gurudžího misiu vo svete! 

 

2. Udalosti s Paramahamsom Vishwanandom v SPN od júla do decembra 2018 

Dátumy nasledujúcich udalostí sa môžu zmeniť! Pred uskutočnením rezervácie si prosím 
prečítajte kalendár Bhakti Margy, lebo podujatie sa uskutoční s istotou, len ak je uverejnené 
online. Vtedy môžete pristúpiť k registrácii a rezervovať si pobyt v Shree Peetha Nilaya. 
https://www.bhaktimarga.org/events 

 

GURUPÚRNIMÁ:     27. júl 2018   

GÁJATRÍ JADŽŇA:     26. – 17. august 2018 

KRIŠNA DŽANMÁŠTAMÍ:    2. a 3. september 2018  

PITR PAKŠA:     8. október 2018 

NAVARÁTRÍ & DUSSÉHRA:   9. – 18. október 2018 

https://www.bhaktimarga.org/events


KÁRTIKOVÁ NOC:     3. november 2018 

DHANTÉRAS:     5. november 2018 

BABAJIHO DEŇ:     30. november 2018 

OSLAVA VIANOC:     24. – 26. december 2018 

DARŠANY PRE ŽENY:   27. – 29. december 2018 

DARŠAN PRE MUŽOV:    28. december 2018 

SILVESTER, KÍRTAN:    31. december 2018 

 

3. Autobusová zastávka pri Shree Peetha Nilaya a cestovné informácie: 

Od polovice decembra 2017 máme pri ášrame zastávku verejnej autobusovej dopravy, na 
ktorej je časový rozpis príchodov autobusu. 

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

Najprv zavolajte na špeciálne autobusové 
telefónne číslo: 0049 6124 – 7265913. 

Po zavolaní vás autobus príde zobrať 
v čase uvedenom na rozpise. 

Názov linky je R u f b u s, čo znamená, že 
je nevyhnutné zavolať! 

Šírte, prosím, tieto informácie, aby bola táto 
nová linka často využívaná (Neskôr sa 
zastávka bude presúvať, aj počas festivalu 
JUST LOVE). 

Pre viac cestovných informácií kliknite na 
uvedené linky: 

https://www.rmv.de/auskunft/bin/jp/query.exe/dn#focus 

https://www.bhaktimarga.org/shree-peetha-nilaya/general-travel-information 

 

4. Sádhana v Shree Peetha Nilaya 

➢ Nové série rozhovorov a činností 
sádhany 

 
Utíšte svoju myseľ: Rozhovory a činnosti 
s džapou od ršiho Tulsidasanandu je nová 
séria sádhany v SPN s rozhovormi 
o zdieľaných múdrostiach a skúsenostiach 
so sádhanou s ršim Tulsidasanandom. 
 
Táto séria je dostupná pre všetkých a všetci 
sú vítaní. Každý rozhovor o džape je iný,ako 
zdieľané múdrosti, tak aj skúsenosti. 
Pri džape, našej každodennej technike 
sádhany, sa dá vždy naučiť a zažiť niečo nové. Účastníci tvrdili, že si nikdy nevedeli predstaviť, 

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


aká krásna džapa môže byť a koľkými rôznymi spôsobmi sa dá uskutočniť. Taktiež cítili, že po 
tomto rozhovore bola ich džapa iná, krajšia a hlbšia. 
 
Všetci sú vítaní v nedeľu 29. júla 2018 od 10.00 do 13.00 hod. pri ďalšom rozhovore o džape 
v SPN. 
 

➢ Obnova týždenného cvičenia AKY v nedeľu ráno 
 
Pravidelné spoločné cvičenie AKY sa uskutočňuje v chráme každú stredu od 18.00 do 19.00 
hod. Od februára znovu začíname s cvičením vedúcej skupiny AKY každú nedeľu ráno od 7.00 
do 8.00 hod. v Babajiho jaskyni. Sú to nádherné chvíle v týždni, počas ktorých môžete 
v tichosti sedieť s ostatnými jogínmi, ponoriť sa hlboko do svojho srdca a vychutnať si 
prítomnosť Boha. 
Drahí priatelia Bhakti Margy a všetci Atma Kriya jogíni, všetkých vás pozývame, aby ste prišli 
ešte pred začiatkom cvičenia a aby ste nevstupovali alebo neodchádzali z miestnosti v 
priebehu cvičenia. Ďakujeme vám za vašu milú pomoc pri vytvorení ticha, v ktorom každý 
môže pocítiť, aké nádherné je cvičiť AKY v tichosti. 
 

➢ Nový pravidelný celosvetový živý prenos cvičenia vedúcej skupiny Atma Kriya 
Yogy 

V posledných mesiacoch sme ako rodina sádhany Bhakti Margy vysielali naživo naše 
spoločné cvičenie Atma Kriya Yogy v Shree Peetha Nilaya na Atma Kriya Yoga 
facebookovekej stránke. Je úžasné, keď sa stretneme ako rodina a vychutnáme si naše 
cvičenie spolu. Momentálne máme dve živé vysielania – v stredu o 18.00 hod. a v nedeľu 
o 7.00 hod. Pozývame vás, milí priatelia Bhakti Margy, aby ste sa pridali k nám a vychutnali si 
spoločne s nami našu Atma Kriyu. 
 

➢ Nová týždenná džapa chôdza 
S radosťou vás pozývame pridať sa k novým nedeľným tichým džapa chôdzam od 14.15 do 
15.00 hod. (stretávame sa vo vestibule), aby ste sa ponorili hlbšie do Óm Namó Nárájenája 
a zostali zdraví telesne, duševne a duchovne. 

➢ Denný OM Chanting 
Srdečne vás pozývame na denný OM Chanting v pondelok až sobotu v čase od 17.00 do 17.55 
hod. a v nedeľu od 12.00 do 13.00 hod. Časy jednotlivých kruhov sa môžu počas udalostí 
meniť. Prosím, prečítajte si informačnú tabuľu pri vstupe! 
 
Pre viac informácií o SPN sádhane, prosím, kontaktujte spnsadhana@bhaktimarga.org. 
 

5. Dôležité oznamy 

➢ Zmena adresy alebo mena: Informujte nás, prosím, vždy keď zmeníte svoju 
adresu, telefónne číslo alebo svoje meno resp. duchovné meno. 

➢ Živý prenos (priame vysielanie): 
Všetky daršany Paramahamsu Vishwanandu, ktoré sa uskutočnia v Shree 
Peetha Nilaya, sú vysielané naživo (bez hesla). Navštívte 
www.bhaktimarga.org a kliknite na „livestream“ alebo na ikonu kamery. 

➢ Používateľské meno je vždy FoBM, nie vaše osobné meno. Pri každom 
vysielaní sa mení len heslo. Či je možné uskutočniť priamy prenos alebo nie, 
závisí od gurudžího súhlasu a od miesta, kde udalosť prebieha, takže až do 
poslednej chvíle môžu nastať zmeny. Týždeň pred udalosťou vám zvyčajne e-
mailom zasielame pozvánku s heslom. 

➢ Aktuálne naplánované živé vysielanie 2018: Lakšmí jadžňa 19. – 20. máj 
2018 

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


➢ O ďalších živých vysielaniach: Ďalšie informácie vám môžeme poskytnúť 
až po otvorení nového chrámu Bhutabhrteshwarnath Mandir, kedy budú 
známe miesta udalostí. Dúfame, že budeme môcť vysielať tie isté udalosti, 
ktoré sme vysielali v roku 2017 ako gájatrí jadžňa, Navarátrí a Babajiho deň. 

➢ Členská karta priateľov Bhakti Margy (viď Priatelia Bhakti Margy Spravodaj 
február 2018) 
 
Od roku 2018 bude členská karta priateľov Bhakti Margy aj špeciálnou Bhakti 
Marga pokladničnou kartou, na ktorú môžete pridávať peniaze buď 
v hotovosti, alebo kreditným/bankovým prevodom. Táto karta je osobná 
a neprenosná, čo znamená, že každý člen ju dostane len raz a bude ho 
sprevádzať stále počas členstva v priateľoch Bhakti Margy. 
Svoju Bhakti Marga pokladničnú kartu si môžete nabiť kedykoľvek u nás 
v SPN v pokladničných automatoch. Na rozdiel od normálnych kariet však nie 
je možné zameniť si peniaze na karte za hotovosť, preto si, prosím, nedávajte 
na kartu priveľkú sumu peňazí. 
 
Pri každom platení touto kartou získate špeciálnu zľavu vo výške 10%: 

• v obchode na celý sortiment, 

• v Bhadžan Café, 

• v automatoch na jedlo a nápoje, 

• pri niektorých seminároch a kurzoch akadémie, 

• pri ďalších ponukách, čo vám bude oznámené krátko vopred. 
 

• Bhakti Marga Spravodaj, OMC a AKY Spravodaj: Tieto mesačné 
spravodaje vás informujú o novinkách a dôležitých udalostiach Bhakti 
Margy, OMC a AKY. Ak máte o ne záujem, kliknite, prosím, na 
www.bhaktimarga.org alebo na 
https://www.bhaktimarga.org/contact/receive-updates 

 

6. Šťastné kravy Bhakti Margy 

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


Dobytok v Shree Peetha Nilaya tvoria štyri kravy – Kamadhenu, Surabhi, Sushila a Manoratha 
a najmladšie teliatko Nandini. 
 
Prečo ich gurudží nazýva šťastnými kravami? Lebo žijú svoje životy primerane svojmu druhu, 
až kým nenastane ich prirodzený koniec, na rozdiel od väčšiny kráv, ktoré sú bolestivo 
zabíjané na bitúnkoch. O naše kravy sa staráme s láskou, opaterou a rešpektom, lebo ako 
gurudží zdôrazňuje, krava je našou matkou. 
 
Satsang 30. januára 2018 

Paramahamsa Vishwananda: Viete, ktosi sa na Mauríciu spýtal Babajiho Satja Nárájenu Dasa: 
„Aké zviera by sme mali chovať? Psa, mačku, zajaca alebo nejaké iné?“ Babaji Satja Nárájena 
Das odpovedal: „Najlepšie by bolo mať kravu.“ [obecenstvo sa smeje] Spôsob, akým to 
povedal, bol veľmi vtipný, lebo viete, chovať kravu ako domáceho miláčika je dosť náročné! 

Ale keď sa staráte o kravu, je to akoby ste sa starali o božstvo v chráme. Predstavte si, že 
punja, ktorú získate tým, že sa staráte o kravu je rovnaká ako tá, ktorú by ste získali, keby ste 
slúžili božstvu v chráme. Zaujímavé, však? Viete, ľudia to nevedia. Myslia si: „Ach, veď je to 
len krava.“ Ale krava je vždy na úrovni božstva. 

Viete prečo sa v hinduizme modlíme ku krave? Lebo ju uctievame ako matku. Keď sa narodíte, 
čo dostanete ako prvé? Mlieko od matky, nie? Keď pijete mlieko od kravy, to je to isté. Krava 
je vašou matkou. Čiže punja, ktorú získate tým, že jej slúžite, je vlastne veľkým požehnaním. 

Kravy sú odpradávna súčasťou ášramov v Indii. Sú posvätné. Vo svojom satsangu 10. júna 
2017 Paramahamsa Vishwananda povedal: 

„Najväčším darom v hinduistickej tradícii, ktorý vás dokonca dovedie do neba a ktorý 
predstavuje najväčšie zásluhy, je krava. Ale nie ako jedlo! [obecenstvo sa smeje] Len to 
objasňujem, viete? Ale ako prostriedok na zachovanie ášramu. 

Viete, v dávnych dobách boli ášramy sebestačné, alebo ich podporoval kráľ. Ľudia ich tiež 
chceli podporiť a priložiť ruku k dielu, lebo z toho, čo sa dialo v ášrame, mali aj oni prospech. 
Napríklad, keď sa niekto v ášrame modlí alebo vykonáva rituál, tak má veľkú punju, veľký 
prospech, veľa zásluh a tí ľudia to samozrejme vedeli. Tým, že sa toho zúčastňovali, mali 
z toho úžitok. A v dávnych dobách sa ášramu pomáhalo tak, že mu ľudia darovali kravy, takže 
bráhmani boli sebestační a mali mlieko. Z mlieka mohli mať tvaroh, jogurt a tak ďalej, a preto 
považovali kravu za najvyššie požehnanie.“ 

Od založenia Shree Peetha Nilaya v roku 2009 aj Bhakti Marga uvažovala nad chovom kráv. 
V tom čase ale gurudží povedal: „Počkajte, kravy prídu. Ešte nenadišiel vhodný čas.“ 

A tak plánovanie pokračovalo a mnohí oddaní pomáhali slovami, skutkami a aj finančne, aby 
sa tento nápad mohol uskutočniť.  

Po dokončení infraštruktúry sa gurudžího opýtali, aké plemeno by chcel. Ukázali mu rôzne 
obrázky a on si vybral dánske plemeno jersey.  

Aká veľká radosť nastala, keď v roku 2015 na festivale Just Love doviezli prvé kravy do Shree 
Peetha Nilaya! Gurudží ich požehnal a dal im mená Kamadhenu a Surabhi. Kamadhenu je 
staršia, narodila sa 3. mája 2012 a Surabhi 12. decembra 2013. 

19. septembra 2015 sa Kamadhenu narodila dcéra Sushila a 30. decembra druhá dcéra 
Nandini. 

Manoratha je dcéra Surabhi a narodila sa 30. decembra 2016. 

Čerstvé mlieko od našich šťastných kráv chutí vynikajúco! Používa sa aj na výrobu smotany, 
masla, ghí a jogurtu, ktoré ponúkame v raňajkovom bufete v SPN a sú veľmi cenené. 

V chráme používa mliečne výrobky našich kráv Svámí Keshavaananda pri rôznych obradoch, 
ako napríklad púdžá, abhišékam, jadžňa, atď. 



 

 

Naše kravy sú veľmi dôverčivé a šťastné, keď ich prídu navštíviť dobrí ľudia. 

 

 



Drahí priatelia Bhakti Margy  

 
Spolu so Surabhi a jej priateľmi 
vám zo srdca ďakujeme za vašu 
pravidelnú finančnú podporu 
Bhakti Margy a ášramu Shree 
Peetha Nilaya. 
 
Vďaka vašej finančnej pomoci 
môžeme uskutočňovať rozličné 
projekty, ktoré napomáhajú šíriť 
misiu Paramahamsu 
Vishwanandu a jeho cestu – 
cestu Bhakti Margy: 
 
 
Predstavujeme si svet, v ktorom 

jednotlivci a komunity zažívajú 

milujúci vzťah s Bohom, 

inšpirovaný nadčasovou 

múdrosťou, životom a láskou 

Paramahamsu Vishwanandu. 

 
V tomto duchu vás srdečne 
pozdravujeme a tešíme sa na 
vašu návštevu v ášrame. 
 
 
 

V mene Bhakti Margy, 
 
Paartha a Anjushri 

 

   


