
 

 

 

 

PŘÁTELÉ   
BHAKTI MARGY 
 
ZPRAVODAJ DUBEN 2019 

„Čelte minulosti bez výčitek, s přítomností zacházejte 
s důvěrou, na budoucnost se připravte bez obav 
a vězte, že jsem s vámi.“                                                                 

       - Paramahamsa Vishwananda 
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1. Úvod 

Džai Gurudév, drazí Přátelé Bhakti Margy! 

Doufáme, že jste během prvních měsíců nového roku 2019 zakusili mnoho radosti, požehnání 
a lásky na vaší životní cestě, a že vánoční dárek od Gurudžího, Vitthala s Rukminí, vám 
přirostl k srdci. 

Gurudží nám velmi často připomíná, že On je stále s námi, a že je s každým z nás spojen ve 
velmi jedinečném osobním vztahu. S plnou důvěrou v Jeho vedení a Jeho nekonečnou Lásku 
a milost věříme, že vše, co nás potká, je pro naše dobro. Cílem našeho Satgurua je přivést 
Jeho oddané a učedníky k lotosovým nohám Pána. Jaké požehnání nám seslal!  

 

Během uzavření centra SPN, v druhé polovině ledna (byla obnovena podlaha v hale), se nám, 
obyvatelům ášramu, dostalo té výsady zúčastnit se pouti do jižní Indie s naším milovaným 
Gurudžím, Paramahamsou Vishwanandou. 

Cesta po Indii začínala v Čennaí, odkud nás autobus odvezl k Indickému oceánu 
do Rámešvaramu, kde před 8000 lety Pán Ráma a Lakšman, Hanumán a celá armáda opic 
tábořili, když šli zachránit Sítu, která byla unesena Rávanou. Na písečné pláži, ze které byl 
vystavěn most z plovoucích kamenů na Šrí Lanku, jsme si užili úžasnou koupel a Indický 
oceán nás potěšil krásnými velkými a silnými vlnami takovým způsobem, který se zažije 
zřídka!  

Během výletu nás Gurudží seznámil s devíti městy, které jsou spojeny s kořeny naší 
sampradáji a s příběhy Pána Rámy z období, kdy hledal Sítu. Navštívili jsme více než 
30 chrámů, mnoho z nich patří k Divja Desam, 108 chrámům Višnua, které jsou zmiňovány 
v poetických písmech tamilských alvarů (svatých). Mohutné staré chrámy s uměleckými 



 

 
kamennými řezbami a postavami, s nádhernými obrazy na zdech a na stropu, na nás velmi 
zapůsobily. Často jsme chtěli zůstat déle, ale náš program nám to nedovoloval. 

V každém chrámu jsme obdrželi Daršan od příslušných Božstev, která jsou uctívána ve formě 
murti, které se manifestovaly sami nebo byly vytvořeny lidskýma rukama. Kněží nám 
požehnali čandanem, kumkumem, prasádem, vodou z púdžy a světlem z árati lampy nebo 
Višnu Padam (které vypadalo jako zvonek). 

V některých chrámech se mi do očí vkrádaly slzy a měla jsem pocit „návratu domů”. 

Cestování s Gurudžím je vždy spojeno s radostnými překvapeními. Tentokrát to bylo 
požehnání celé skupině při setkání se se třemi Svatými a při užívání si pohostinnosti 
některých dalších guruů a ačárjů. Vrcholem naší cesty byla rituální koupel v Adhi Setu (oceán 
blízko Rámešvaramu), kde jsme poté byli osprchováni vodou z 22 svatých Tirthamů (řek). 
Tento blahodárný rituál by nás měl očistit od všech hříchů.  

https://www.flickr.com/photos/bhaktimarga/sets/72157706421951164/with/46044824255/ 

https://flic.kr/s/aHsmAd3WhU 

Gurudží také myslel na vás, Přátele Bhakti Margy, jelikož již pro vás všechny, kteří finančně 
podporujete jeho misi, Bhakti Margu, vybral letošní vánoční dárek ve formě murti. Prosím 
myslete na pravidelný převod vašeho slíbeného příspěvku. Tímto předejdeme opakovaným 
žádostem. Děkujeme!  

A opět, přeji vám lásku a vše nejlepší v stále ještě relativně novém roce.  

Anjushri  

 

2. Webová stránka Přátelé Bhakti Margy 

Prosím, povšimněte si aktualizování naší webové stránky FoBM. 

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

Najdete zde všechny důležité informace a archiv newsletterů z posledních let.  

3. Měsíční příspěvek Přátel Bhakti Margy 

Od konce roku 2015 mohou lidé žádat o členství v FoBM pouze online.  

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

Ve formuláři se členové zavazují k měsíční finanční podpoře ve výši minimálně 10 Euro. 

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

https://www.flickr.com/photos/bhaktimarga/sets/72157706421951164/with/46044824255/
https://flic.kr/s/aHsmAd3WhU
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/overview
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/application-form
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments


 

 
Tato částka může být hrazena měsíčně, pololetně nebo v jiných intervalech. 
 
Pokud je hrazeno pololetně nebo ročně, ujistěte se, že příspěvek přijde na náš účet do konce 
června.   

Vaše členství v FoBM je slibem pravidelné finanční podpory BM. Prosím, držte se svého slibu! 
Upřímně vám děkujeme za důsledné a pravidelné přispívání.  

Kdykoliv budete potřebovat, můžete se obrátit emailem na Anjushri a získat informace o 
bilanci vašich příspěvků: anjushri@bm365.org nebo friends@gmail.com 

4. Členská karta Přátel Bhakti Margy  

Od roku 2018 je členská karta FoBM také dobíjecí platební kartou. Karta je osobní, 
nepřenositelná a provází vás po celou dobu členství v FoBM. Na kartě je uvedeno vaše 
jméno, příjmení, spirituální jméno, země a členské číslo FoBM. Při každé návštěvě Shree 
Peetha Nilaya ji mějte s sebou.  

Svoji kartu můžete dobíjet na dvou OPC automatech v SPN. A pokud s ní během roku 
zaplatíte v Bhakti obchůdku, Bhajan Café, nápojovém a občerstvovacím automatu, případně 
platíte určité kurzy Akademie, získáte slevu 10%. Host, který přespává mimo ášram, může 
zaplatit touto platební kartou stravu v centru.   

Prosím buďte si vědomi toho, že vzhledem k technickým problémům není možné vracet 
peníze z platební karty FoBM. Je to možné pouze tehdy, ukončíte-li členství v FoBM a kartu 
vrátíte, pak jsou peníze vráceny.   

5. Vánoční dopis a dárek   

12. listopadu 2018 byl členům Přátel Bhakti Margy zaslán poštou každoroční vánoční 
a novoroční dopis. Některé dopisy a dárky na své majitele stále čekají v SPN. Je to 
zapříčiněno chybějící nebo nekompletní adresou nebo tím, že si členové přejí nedostávat 
žádnou poštu. Pokud jste stále neobdrželi dopis, prosím zašlete email mátadží Anjushri nebo 
dejte adresu přímo jí při vaší návštěvě SPN. 

Prosím nezapomeňte nás informovat o jakýchkoliv změnách ve vaší adrese (číslo domu, 
směrovací číslo, atd.) nebo vašeho jména tak brzy, jak jen to bude možné na email: 
friends@gmail.com nebo anjushri@365bm.org. 

Jako vánoční dárek v roce 2018 vybral Gurudží murti Pána Vitthaly Pandurangy a Rukminí, 
jeho manželky, a požehnal je. Jsou poděkováním všem členům, kteří pravidelně platí svůj 
přislíbený finanční příspěvek pro BM. Od začátku prosince jste si mohli svůj dárek vyzvednout 
v SPN, jelikož je příliš velký na zaslání poštou. Několik murti ještě stále čeká na vyzvednutí. 
Pokud jste je stále nevyzvedli, prosím během příští návštěvy SPN přijďte ke stolu FoBM nebo 
kontaktujte mátadží Anjushri. Je důležité se prokázat členskou kartou FoBM. Pokud 
se nemůžete dostavit osobně, můžete někoho požádat, aby dárek vyzvedl a přitom nám 
ukázal kopii členské karty nebo sdělil číslo členské karty, vaše jméno a stát. Nemůžeme 
posílat žádné dárky poštou.    

 

 

mailto:anjushri@bm365.org
mailto:friends@gmail.com
mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:anjushri@365bm.org


 

 

6. Nedělní ranní modlitby v ášramu Shree Peetha Nilaya, 2. prosince 2018:  

Gurudží vyzývá všechny ke zpívání „Vitthala“ 

Džai Gurudév všem!  

Požádám vás teď, abyste 10 minut zpívali „Vitthala“. Zavřete oči a zpívejte „Vitthala“.  

To jméno ve skutečnosti obsahuje 
tajemství. Se jménem „Vitthala“ se 
dělal výzkum. Lidem, kteří mají 
problémy se srdcem, lékaři zakazují 
větší fyzickou zátěž. Před Kártikem 
nebo během něj lidé v Indii, obzvláště 
ve státě Maháráštra, chodí do města 
Pandharpúr, kde je Pánduranga. Jdou 
tedy přes celou Maháráštru, celé roky 
se to tak normálně dělá. A kdy začínají 
s pochodem? Vždy čekají na znamení. 
V místě samádhí svatého 
Dnyaneshwara uvidíte obrázek. 
Sv. Dnyaneshwar je v Maháráštře 
jedním z význačných světců a tento 
obrázek je tím znamením, na které lidé 
během této doby čekají  

Vidíte, na chrámu je kalaš, můžete jej 
vidět i zde uvnitř múlaštanamu, kde je 
navrchu malý chrám, vypadá jako 
květina, že? Tohle je ve skutečnosti 
kalaš. Tyto kalaše jsou napevno 
přidělané. V Pandharpúru je kalaš také 
upevněn na chrámu. Ale v den, kdy 
sv. Dnyaneshwar dává požehnání, 
se kalaš hýbe. Můžete to vidět 
na YouTube. To je to znamení. Kalaš 
se doslova kýve zleva doprava. Ale 
normálně je stabilní, je velmi vysoko. 
Tímto znamením se začíná cesta 

do Pandharpúru. A celou cestu lidé zpívají „Vitthala, Vitthala, Vitthala“. Je dokázáno, 
že nemocní lidé by tuto pouť normálně pěšky neušli, trvá dva týdny. Z některých míst to trvá 
celý měsíc. Ale když tito nemocní dorazí do Pandharpúru, jsou v pořádku. Nic se jim nestalo. 
Proč? Protože zpívali „Vitthala“. 

Mudrcové dali bídža mantře srdce slabiku „tha“. A když zpíváte „Vitthala“, tato slabika „tha“ tam 
je. Takže zpíváním Božího jména automaticky si udržujete své fyzické zdraví. Stejné je to 
s „Rádhou“. Rádha otevírá vaše duchovní srdce. Když budete praktikovat pouhých 10 minut 
zpívání „Vitthala“ denně, udrží vás to zdravé. Takže zpívejte 10 minut Vitthala Vitthala, ano? 

‘Vitthala, Vitthala, Vitthala, Vitthala, Vitthala, Vitthala...’ 

[po zpívání] Tohle zpívejte 10 minut denně, pomůže vám to k dokonalému zdraví i k dokonalé 
mysli. Zvýší to vaši oddanost k Pánu, protože zpíváte Jeho jméno. Jako to Bhagaván Krišna 
vysvětlil ve 12. kapitole Gíty, když mu Ardžuna položil otázku: „Komu z oddaných dáváš 



 

 
přednost? Kdo Ti je nejbližší a nejdražší?“ Víte, Bhagaván samozřejmě nikoho 
neupřednostňuje, uvítá každého, kdo Mu je oddaný jakýmkoli způsobem. Nicméně řekl: „Ti, 
jejichž mysl je neustále odevzdaná Mně, ti jsou Mi nejmilejší.“ Takže vidíte, že na cestě bhakti 
je velmi snadné dosáhnout milosti. Samozřejmě, že ostatní také dosáhnou této milosti, ale 
jinak. Někteří si volí strastiplnou cestu, jiní si zvolí láskyplnější a jednodušší způsob. Věřím, že 
všichni máte rádi snadné věci. Proto se Pán vnořil plně do Svého jména. Čím víc se ponoříte 
do služby Jemu, tím víc se transformujete a probudí se ve vás více Lásky.  

7. Události v Shree Peetha Nilaya 

Zde můžete najít kalendář s nejdůležitějšími oslavami v roce 2019. Během roku může dojít 
ke změnám, kalendář může být pozměněn. Aktuální situaci najdete na domácí stránce BM, 
kde se můžete na události registrovat.   
 
https://www.bhaktimarga.org/events 
 
4.-5. března:    Šivarátri 
5.-13. dubna:   Jarní Navarátri 
19. dubna:    Hanumándžajantí 
9. května:   Šrí Rámánudžadžajantí 
18.-19. května:   Lakšmí jagna 
13.-15. června:  Gurudévdžajantí, narozeninový balíček 
12.-14. července:  JUST LOVE Festival 
16. července:   Gurupúrnimá 
23. srpna:   Krišnadžanmáštamí  
7.-8. září:   Gájatrí jagna 
29. září - 7. října:  Podzimní Navarátri 
8. října:   Dussera 
15. října:    Širdi Sáí Mahásamádhi 
27. října:   Dívali 
2. listopadu:   Kártik 
30. listopadu:   Babajiho den 
 

8. Různé 

• Daršan 

Účast na daršanu s Paramahamsou Vishwanandou je možná pouze po registraci přes 

webovou stránku. Důležité: Pokud se nemůžete dostavit, zrušte svoji registraci, aby vámi 

rezervované místo mohlo být dáno někomu jinému. Pokud registraci nezrušíte, budete 

blokováni po následující tři měsíce.   

• Díky 

Jsme šťastni, že šíření Gurudžího učení skrze Bhakti Margu je pro vás stejně důležité jako pro 
nás. Rodina Přátel Bhakti Margy se stále rozšiřuje a momentálně má celosvětově více než 
1100 členů. Díky vaší podpoře je možné, aby bylo mezinárodní ústředí, Shree Peetha Nilaya, 
k dispozici pro poradenství pro další země, aby mohlo předávat znalosti prostřednictvím kurzů 
a workshopů, a také mohlo nabídnout hostům ubytování v centru tak, aby se v něm mohli cítit 
dobře a jako doma.   
Jsme vděční, že patříte do této duchovní rodiny a že pomáháte šířit Gurudžího misi lásky, 
odevzdání a pokory. Je to dar a požehnání sloužit Paramahamsovi Šrí Svámímu 
Vishwanandovi na této cestě. Vaše finanční podpora je nejen cenná, ale také nezbytná a dává 
nám potřebnou podporu pro vytvoření ášramu, místa míru, lásky a soucitu, což jsou hodnoty, 
které mění svět a pomáhají lidem uvědomit si své pravé Já. 
 

https://www.bhaktimarga.org/events


 

 
Jaký je mikrokosmos, takový je makrokosmos, zmínil Gurudží. Způsobem, jakým se změníme 
my, se změní také svět. 
 
Jménem Bhakti Margy vám z celého srdce děkujeme za vaši pomoc, loajalitu a lásku 
k našemu Satguruovi Paramahamsovi Vishwanandovi a Jeho cestě Bhakti Marga! 
 
Mátadží Anjushri a tým FoBM 

Jménem Bhakti Margy 

   

 

8. Dodatek 

Pundalik प ुंडलिकासाठी - उभा जगजेठी  
Příběh Pána Vitthaly v Pandharpúru – Příběh Pándurangy Vitthaly ~ Hindský Blog 

Pán Vitthala, neboli Pánduranga Vitthala, je inkarnací Pána Višnua a je uctíván ve světově 
proslulém chrámu Vitthal-Rukminí v Pandharpúru v Maháráštře. Existuje zajímavý příběh, 
který vysvětluje inkarnaci Pána Vitthaly v Pandharpúru. 

Jednou oddaný jménem Pundalik cestoval do Káší a po cestě se dostal do ášramu svatého 
Kukkuta. Zeptal se zde onoho mudrce na cestu. Kukkut Rishi odpověděl, že nezná cestu 
do Káší, že tam nikdy nebyl.  

Pundalik si udělal z Kukkuta Rishi legraci že cestu do Káší nezná a řekl, že svatý muž jako on  
už měl Káší navštívit. Kukkut Rishi zůstal potichu, neobtěžoval se Pundalikovi odpovídat. 
Během noci uslyšel Pundalik v ášramu ženské hlasy. Vyšel ven, aby se rozhlédl co se děje 
a uviděl tři ženy, jak uklízejí ášram a stříkají vodu okolo. 

Když se Pundalik zeptal co dělají, zjistil, že tyto tři ženy jsou Ganga, Jamuna a Sarasvatí, 
a že přišli uklidit ášram Kukkuta Rishiho. 

Pundalik přemýšlel jak to, že světec jako Kukkut, který nikdy nenavštívil Káší, byl tak svatý 
a mocný, že tři svaté řeky sestoupily, aby očistily jeho ášram. 

Tři ženy řekly Pundalikovi, že zbožnost, spiritualita a oddanost nezávisí na navštěvování 
svatých míst nebo na drahých rituálech, ale na vykonávání karmy. 

Tři ženy mu řekly, že mudrc Kukkut sloužil a pečlivě ošetřoval své rodiče a věnoval tomu celý 
svůj život. Tak nashromáždil tolik zásluh, že si vysloužil mókšu a přivedl je na zem, aby mu 
sloužily. 

Pundalik nechal své staré rodiče doma a šel navštívit Káší, aby získal mókšu a požehnání. 
Neobtěžoval se vyhovět žádosti jeho rodičů, aby je také vzal do Káší.  

Pundalik pochopil svou chybu a spěchal rychle domů, vzal své rodiče do Káší a začal se o ně 
starat. Od té doby byla péče o matku a otce upřednostňována před vším ostatním.  

Pán Krišna byl pohnut upřímnou oddaností Pundalika vůči rodičům a rozhodl se navštívit jeho 
domov. 

 

 



 

 

 

Když Pán Krišna navštívil Pundalikův dům, Pundalik zrovna svým starým rodičům podával 
jídlo. 

Uviděl Pána ve dveřích, ale jeho oddanost k rodičům byla tak intenzivní, že chtěl nejprve 
dokončit své povinnosti, a poté se věnovat hostu. Pundalik dosáhl takového stupně, že mu 
nezáleželo na tom, zda je host pouhým smrtelníkem nebo Bohem. Vše, na čem záleželo, byla 
služba rodičům. 

Pundalik dal Pánu Krišnovi cihlu, aby si na ní stoupl a požádal Ho, aby počkal, než mu skončí 
služba. Pán Krišna byl pohnut oddaností Pundalika k rodičům a trpělivě na něj čekal.  

Později, když Pundalik vyšel ven, požádal Pána o prominutí, že Ho nechal čekat. Pán Krišna 
mu požehnal a řekl mu, aby si požádal o laskavost.  

Pundalik odpověděl, že o co víc by mohl žádat, když už Pán na něj počkal.  

Když Pán Krišna trval, aby si o laskavost požádal, poprosil tedy Pundalik Pána, aby zůstal 
na Zemi a požehnal a postaral se o své oddané.   

Pán Krišna souhlasil že zůstane a je nyní znám jako Vithoba nebo Pán, který stojí na cihle. 
Tato forma Pána Vithoby je Swajambhu, což znamená, že Jeho vzor nebyl vyřezán ani vyryt, 
ale byl zhmotněn sám o sobě.   

Zajímavá poznámka: v nedávném Satsangu byl Gurudží dotázán, co znamená ta cihla, která 
byla Vithobovi dána, aby na ní stál. Gurudží odpověděl, že ta cihla znamená oddanost, a že to 
je to, o co Pán stojí: oddanost Svých bhaktů. 


