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„Čelte minulosti bez ľútosti, vezmite do rúk prítomnosť s 
istotou, pripravte sa na budúcnosť bez strachu a vedzte, že 
som s vami. “                                                                       
- Paramahamsa Vishwananda 

  

Obsah 

1. Úvod 

2. Web stránka Priateľov Bhakti Margy 

3. Mesačné príspevky Priateľov Bhakti Margy 

4. Členská karta Priateľov Bhakti Margy 

5. Vianočný darček a list 

6. Čantovanie Vitthala 

7. Udalosti v Shree Peetha Nilaya 

8. Iné  

9. Príloha Pundalik – príbeh Šrí Vitthala Rukminí 

 

 



2 

 

1. Úvod 

Džai Gurudév, drahí Priatelia Bhakti Margy! 

Dúfame, že ste v prvých mesiacoch nového roku 2019 zažili veľa radosti, požehnania a lásky 
vo svojom živote a že Gurudžího vianočný darček, Vitthala s Rukminí, vám už prirástli k srdcu. 

Gurudží nám často pripomína, že je vždy s nami a že je prepojený s každým jedným z nás vo 
veľmi výnimočnom osobnom vzťahu. S úplnou dôverou v jeho vedenie a jeho nekonečnú 
lásku a milosť veríme, že všetko, čo sa deje, slúži pre naše dobro. Cieľ nášho satgurua je 
priniesť svojich oddaných a žiakov k lotosovým nohám Boha. Aké požehnanie nám dal!  

 

Počas zatvorenia centra v druhej polovici januára (renovovala sa podlaha v lobby) sme my, 
rezidenti, mali privilégium vydať sa na púť do južnej Indie spolu s naším milovaným Gurudžím, 
Paramahamsom Vishwanandom. 

Púť sme začali v Chennai, odkiaľ sme sa autobusom vydali až do Rámešvaram pri Indickom 
oceáne (s niekoľkými zastávkami), kde pred 8 000 rokmi Pán Ráma a Lakšmana spolu s 
Hanumánom a celou armádou opíc prenocovalo s úmyslom zachrániť Sítu, ktorú uniesol 
Rávana. Na piesočnatej pláži, kde bol postavený most z plávajúcich kameňov na Srí Lanku, 
sme si užívali báječný kúpeľ v Indickom oceáne, ktorý nás potešil veľkými, silnými vlnami, aké 
sme videli len málokedy!  

Počas výletu nás Gurudží oboznámil s deviatimi mestami spojenými s koreňmi našej 
sampradáje a príbehom Pána Rámu a jeho hľadania Síty. Navštívili sme viac než 30 chrámov, 
mnohé z nich patria k divya déšam, 108 chrámov Višnua, ktoré sú zmienené v poetických 
svätých knihách tamilských alvarov (svätcov). Pevné, veľké chrámy s umelecky vytesanými 
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sochami a úžasné maľby na stenách a stropoch nás veľmi ohromili.  Často sme si želali, aby 
sme mohli zostať dlhšie, i keď nám to náš program neumožňoval. 

V každom chráme sme dostali daršan od príslušných božstiev, ktoré boli uctievané vo forme 
múrti, ktoré sa manifestovali buď samé, alebo boli vyrobené ľudskými rukami. Kňazi nám 
požehnali čandanom, kumkumom, prasádom, vodou z púdže a svetlom áratí lampy alebo 
Višnu padam (vyzerá ako zvon).  

V niektorých chrámoch mi vošli slzy do očí a mala som pocit, že som „prišla domov.“ 

Cestovanie s Gurudžím je vždy spojené s radostnými prekvapeniami. Tento krát to bolo 
požehnanie pre skupinu vo forme stretnutia troch svätcov a pohostinnosť niekoľkých guruov a 
áčárjov. Vrcholom našej cesty bol obradný kúpeľ v Adhi Setu (oceán neďaleko Rámešvara), 
kde sme boli poliati vodou z 22 tirtham (riek). Tento prospešný obrad má človeka očistiť od 
všetkých hriechov. 

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

https://flic.kr/s/aHsmAd3WhU 

Gurudží myslel aj na vás, Priateľov Bhakti Margy, pretože už vybral tohoročný vianočný darček 
vo forme múrti pre všetkých, kto finančne podporujú jeho poslanie, Bhakti Margu. Prosím, 
nezabudnite pravidelne uhradiť váš sľúbený príspevok. Nebudeme oň musieť tak často žiadať. 
Ďakujeme! 

Opäť, posielame lásku a pozdravy do (relatívne stále) nového roku. 

Anjushri  

 

2. Web stránka Priateľov Bhakti Margy 

Prosím, všimnite si, že je v prevádzke aktuálna stránka Priateľov Bhakti Margy. 
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/overview. 

Nájdete tu dôležité informácie ako aj archív spravodajcov z predošlých rokov. 

3. Mesačné príspevky Priateľov Bhakti Margy 

Od konca roka 2015 môžu budúci členovia Priateľov Bhakti Margy požiadať o členstvo len 
online.  

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

V prihláške sa člen zaväzuje uhrádzať mesačný finančný príspevok vo výške aspoň 10 eur. 

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
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Túto sumu je možné uhrádzať mesačne, polročne alebo v iných časových intervaloch. 
 
V prípade, že ste sa rozhodli pre polročnú, či ročnú platbu, prosím, uistite sa, že váš príspevok 
bude pripísaný na náš účet do konca júna.  

Vaše členstvo v Priateľoch Bhakti Margy je vaším sľubom pravidelne finančne podporiť Bhakti 
Margu. Prosím, dodržte tento sľub! Úprimne vám ďakujeme za vaše stále a pravidelné 
príspevky.  

V prípade potreby môžete kontaktovať Anjushri emailom, aby ste získali informácie o vašich 
uhradených príspevkoch. anjushri@bm365.org or friends@gmail.com 

4. Členská karta Priateľov Bhakti Margy  

Od roku 2018 je členská karta zároveň keš kartou, ktorú je možné dobíjať. Karta je osobná, 
nie je možné ju previesť a je vám pridelená na čas vášho členstva v Priateľoch Bhakti Margy. 
Na karte je uvedené vaše meno, priezvisko, duchovné meno, krajina a číslo vášho členstva v 
Priateľoch Bhakti Margy. Prosím, majte pri sebe svoju keš kartu vždy, keď navštívite Shree 
Peetha Nilaya.  

Kartu si môžete dobiť v jednom z dvoch OPC automatov v SPN a ak budete platiť svojou keš 
kartou Priateľov Bhakti Margy, budete mať počas roka nárok na 10% zľavu v Bhakti shope, 
Bhajan café, v automate s nápojmi a občerstvením a na určitých kurzoch Bhakti Marga 
akadémie. Hostia, ktorí sú ubytovaní mimo ášramu, môžu tiež platiť touto kartou za svoje jedlo 
v centre. 

Prosím, všimnite si: Z technických dôvodov nie je možné vrátiť peniaze z keš karty Priateľov 
Bhakti Margy. Kredit je možné vrátiť len po ukončení vášho členstva v Priateľoch Bhakti Margy 
a po vrátení karty.  

5. Vianočný darček a list  

12. novembra 2018 bol poštou zaslaný vianočný a novoročný list členom Priateľov Bhakti 
Margy. Nejaké listy a darčeky stále čakajú v SPN na svojich majiteľov.  Je to kvôli chýbajúcej či 
neúplnej adrese, alebo si člen neželal dostávať žiadnu poštu.  Ak ste ešte tento list nedostali, 
prosím, pošlite Anjushri email alebo ju oslovte, keď budete v Shree Peetha Nilaya.  

Prosím, nezabudnite nás informovať o akýchkoľvek zmenách vašej adresy (číslo domu, PSČ, 
atď.) alebo mena ihneď, ako to bude možné, na emailovej adrese: friends@gmail.com alebo 
anjushri@365bm.org 

Gurudží vybral múrti Pána Vitthalu Pandurangu a Rukminí, jeho partnerku, ako vianočný 
darček na rok 2018 a požehnal ich. Je to vďaka pre všetkých členov, ktorí pravidelne platia 
svoje finančné príspevky do Bhakti Margy. Od začiatku decembra bolo možné vyzdvihnúť si 
tieto darčeky v Shree Peetha Nilaya, pretože sú príliš veľké na zasielanie poštou. Nejaké múrti 
ešte stále čakajú v Shree Peetha Nilaya na vyzdvihnutie. Ak ich ešte nemáte, príďte počas 
vašej najbližšej návštevy k stolu Priateľov Bhakti Margy a kontaktujte mátádží Anjushri. Je 
dôležité, aby ste sa preukázali svojou členskou kartou Priateľov Bhakti Margy. Ak nemôžete 
prísť osobne, môžete požiadať niekoho iného, aby váš darček vyzdvihol. Je potrebné, aby sa 
tento človek preukázal vašou kartou alebo fotkou vašej karty, alebo nám povie číslo vášho 
členstva, meno a krajinu. Nie je možné zaslať žiadne darčeky poštou. 

 

mailto:anjushri@bm365.org
mailto:friends@gmail.com
mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:anjushri@365bm.org
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6. Nedeľné modlitby v ášrame Shree Peetha Nilaya, 2. decembra 2018:  

Gurudží vedie všetkých čantovaním Vitthala 

Džai Gurudév, všetkým! 

Požiadam vás iba o desať minút čantovania „Vitthala“. Zavrite oči, čantujte „Vitthala“. 

 V tomto mene je inak tajomstvo. Viete, 
na meno „Vitthala“ sa robil výskum. 
Veľmi často lekári zakazujú ľuďom, ktorí 
trpia srdcovými problémami, robiť hlboké 
fyzické cvičenia. Viete, v Indii tesne pred 
kártikom alebo počas kártiku, hlavne 
v Maháráštre, kráčajú všetci ľudia do 
Pandharpuru, kde je Pándurenga. Takže 
po celej Maháráštre ľudia kráčajú. Takto 
to bežne prebiehalo po všetky tieto roky. 
A ako začnú kráčať? Vždy čakajú na 
znamenie. Pri samádhi svätého 
Džňánéšvara uvidíte ten obraz. Svätý 
Džňánéšvar je jedným z významných 
svätcov v Maháráštre a počas tohto času 
čakajú ľudia na znamenie, a tým 
znamením je toto.  

Viete, na tom chráme je kalaš, aký 
môžete vidieť tu vnútri 
v Moolashtaname, ten malý chrám 
navrchu, je to ako kvet, že? Vidíte? 
Takže, toto je v skutočnosti kalaš. No 
a tieto kalaše sú nehybné. Aj 
v Pandharpure je kalaš na chráme 
pevný. Avšak v deň, kedy dáva svätý 
Džňánéšvar požehnanie, sa kalaš hýbe. 
Môžete to vidieť na Youtube. No a toto je 
tým znamením. Kalaš sa doslova hýbe 
doľava doprava. Avšak bežne je 

nehybný. Je tak vysoko. Takže toto je znamenie, ktoré ľudia dostanú, aby započali svoju cestu 
do Pandharpuru. A počas tejto cesty čantujú „Vitthala, Vitthala, Vitthala“. Bolo dokázané, že 
chorí ľudia by normálne nemohli prejsť túto cestu pešo. Trvá dva týždne a na niektorých 
miestach aj celý mesiac. Avšak, keď dorazia do Pandharpuru, sú v poriadku. Nič sa im 
nestalo. Prečo? Pretože čantovali „Vitthala“.  

Viete, mudrci dali bídža mantre srdca „tha“. A keď čantujete „Vitthala“, je tam toto slovo „tha“. 
Čiže čantovaním Božieho mena si automaticky udržiavate svoje telesné zdravie. Rovnako je 
to s „Rádhá“. Rádhá otvára vaše duchovné srdce. Takže ak praktizujete čantovanie „Vitthala“ 
čo i len 10 minút, udrží vás to v zdraví. Preto najbližších 10 minút čantujte „Vitthala, Vitthala, 
Vitthala“, ok?  

„Vitthala, Vitthala, Vitthala, Vitthala, Vitthala, Vitthala...“ 

(po čantovaní) Takže, toto čantujte denne iba 10 minút. Udrží to vaše zdravie v perfektnom 
stave. Udrží to vašu myseľ v perfektnom stave. Zvýši to vašu oddanosť k Pánovi, pretože 



6 

 
čantujete jeho meno. Tak, ako vysvetlil Bhagaván Krišna v Gíte v kapitole 12, keď sa ho 
Ardžuna opýtal otázku: „Ktorého spomedzi tvojich oddaných uprednostňuješ? Kto ti je bližší 
a drahší?“ Samozrejme, vy viete, že Bhagaván nemá žiadne uprednostnenia. Tých, ktorí sú 
mu oddaní akýmkoľvek spôsobom, tých privíta. Avšak povedal: „Tí, ktorých mysle sú mi 
neustále odovzdané, tí sú mi najdrahší.“ Čiže, vidíte, na ceste bhakti je veľmi jednoduché 
dosiahnuť túto milosť. Pravdaže, aj iní dosiahnu túto milosť, ale inak. Niektorí si to vyberú 
tvrdým útrpným spôsobom, no niektorí si to vyberú spôsobom láskavejším a jednoduchším. 
Čo, verím, že vy všetci máte radi jednoduché veci. Takže preto, vidíte, sa plne vložil do svojho 
mena a čím viac sme my absorbovaní do našej služby jemu, tým viac sa stávame 
transformovaní, tým viac lásky sa v nás prebudí.   

7. Udalosti v Shree Peetha Nilaya 

Tu je kalendár najdôležitejších sviatkov roku 2019, ktorý podlieha zmenám, keďže počas roku 
sa môže niečo zmeniť. Aktuálnu situáciu vždy nájdete na domovskej stránke Bhakti Margy. Tu 
sa môžete na udalosti registrovať.  
 
https://www.bhaktimarga.org/events 
 
4. - 5. marca:   Šivarátri 
5. - 13. apríla:   Jarné Navarátri 
19. apríl:    Hanumán džajantí 
9. máj:    Šrí Rámanudža džajantí 
18. - 19. mája:   Lakšmí jadžňa 
13. - 15. júna:   Gurudév džajantí, narodeninový balík 
12. - 14. júla:   JUST LOVE Festival 
16. júla:   Gurupúrnimá 
23. august:   Krišna džanmáštamí 
07. - 08. septembra:  Gájatrí jadžňa 
29. september - 7. október: Jesenné Navarátri 
8. október:   Dussehra 
15. október:    Širdí Sáí Mahásamádhi 
27. október:   Díválí 
2. novembra   Kárthik 
30. novembra   Babaji Day 
 

8. Iné 

• Daršan 

Účasť na daršane s Paramahamsom Vishwanandom je možná len po registrácii 

prostredníctvom web stránky. Dôležité: V prípade, že nemôžete prísť, zrušte svoju registráciu, 

aby sa vaše miesto mohlo uvoľniť pre niekoho iného. Ak nezrušíte svoju registráciu, budete 

zablokovaný na 3 mesiace.  

• Ďakujeme. 

Sme šťastní, že šírenie Gurudžího učenia prostredníctvom Bhakti Margy je rovnako dôležité 
pre vás ako aj pre nás. Rodina členov Bhakti Margy naďalej rastie a teraz má viac než 1 100 
členov po celom svete. Vďaka vašej podpore je možné, aby medzinárodné sídlo, Shree 
Peetha Nilaya bolo dostupné ako poradca pre rôzne krajiny, zdieľať vedomosti formou kurzov 
a workshopov a ponúkať ubytovanie v centre hosťom, kde sa môžu cítiť dobre ako doma.   
Sme vďační, že patríte do tejto duchovnej rodiny a že pomáhate šíriť Gurudžího poslanie 
lásky, odovzdania a pokory. Je darom a požehnaním slúžiť Paramahamsovi Vishwanandovi 
takýmto spôsobom. Vaša finančná podpora nie je len cenná, ale aj potrebná a dáva potrebnú 

https://www.bhaktimarga.org/events
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podporu, aby sme náš ášram zmenili na miesto pokoja, lásky a súcitu. Hodnoty, ktoré 
zmenia svet a dovolia ľuďom realizovať ich skutočné ja. 

 
Ako mikrokozmos, tak aj makrokozmos, ako Gurudží spomenul.  Ako sa zmeníme my, tak sa 
zmení aj svet.  
 
V mene Bhakti Margy vám z celého srdca ďakujeme za vašu pomoc, lojalitu a lásku k nášmu 
satguruovi, Paramahamsovi Vishwanandovi a jeho ceste, Bhakti Marge! 
 
Mátádží Anjushri a tím Priateľov Bhakti Margy 

V mene Bhakti Margy 

   

 

8. Príloha 

Pundalik प ुंडलिकासाठी - उभा जगजेठी  
Príbeh Pána Vitthalu v Pandarpure – Príbeh Pandurangu Vitthalu ~ hinduistický blog 

Pán Vitthala, alebo Panduranga Vitthala, je inkarnáciou Pána Višnua a je uctievaný v 
svetoznámom chráme Pandarpur Rukminí Vitthal v Pandarpure, v Maháráštre. Inkarnáciu 
Pána Vitthalu v Pandarpure vysvetľuje zaujímavý príbeh. 

Oddaný menom Pundalik raz cestoval do Káší a prišiel do ášramu svätca menom Kukkut. 
Opýtal sa mudrca na cestu do Káší. Kukkut rši povedal, že nepozná cestu do Káší a že tam 
nikdy nebol. 

Pundalik sa smial rši Kukkutovi, že nepoznal cestu do Káší, a povedal mu, že svätý muž ako 
je on už mal dávno navštíviť Káší. Rši Kukkut bol ticho a neobťažoval sa Pundalikovi 
odpovedať. Počas noci počul Pundalik hlas ženy v ášrame. Vyšiel von, aby sa pozrel, čo sa 
deje, a videl, že 3 ženy kropia ášram vodou a čistia ho. 

Po opýtaní sa Pundalik dozvedel, že tieto tri ženy boli Ganga, Jamuná a Sarasvatí a prišli, aby 
umyli ášram ršiho Kukkuta. 

Pundalik sa čudoval, ako je možné, že svätec ako Kukkut, ktorý nenavštívil Káší, mohol byť 
tak svätý a silný, že prišli tri sväté rieky, aby umyli jeho ášram. 

Tri ženy povedali Pundalikovi, že zbožnosť, duchovno a oddanosť nezávisia na navštívení 
svätých miest alebo na vykonávaní nákladných rituálov, ale na vykonávaní svojej karmy. 

Tri ženy mu povedali, že mudrc Kukkut slúžil a staral sa o svojich rodičov veľmi verne a 
venoval celý svoj život tomuto jednému cieľu. Takto si vytvoril dosť punje, aby si zarobil na 
mókšu a priviedol rieky na Zem, aby mu slúžili. 

Pundalik nechal svojich staručkých rodičov doma a chystal sa navštíviť Káší a získať mókšu a 
požehnanie. Ani sa len nezaoberal myšlienkou, že by vzal svojich rodičov do Káší, i keď ho o 
to žiadali. 

Pundalik teraz pochopil svoju chybu a utekal späť domov, vzal svojich rodičov do Káší a po 
návrate sa o nich začal starať. Odvtedy starostlivosť o jeho starú mamu a otca mali prednosť 
pred všetkým ostatným. 

 

 

http://www.speakingtree.in/public/topics/soul/spirituality
http://www.speakingtree.in/public/topics/god/devotion
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Pán Krišna bol dotknutý úprimnou oddanosťou Pundalika ku svojim rodičom. Rozhodol sa 
navštívil Pundalikov domov.  

 

 

Keď Pán Krišna navštívil Pundalikov domov, ten práve servíroval jedlo svojim staručkým 
rodičom.  

Pundalik videl Pána pri jeho dverách, ale jeho oddanosť k rodičom bola tak intenzívna, že 
chcel dokončiť svoje povinnosti a až potom sa postarať o hosťa. Pundalik dosiahol takú 
úroveň, že mu nezáležalo, či bol hosť obyčajný smrteľník a či Boh. Jediné, na čom záležalo, 
bola služba jeho rodičom. 

Pundalik dal Pánovi Krišnovi tehlu, aby sa na ňu postavil, a požiadal ho, aby počkal, kým 
dokončí svoju povinnosť. Pán Krišna bol dotknutý oddanosťou Pundalika ku svojim rodičom a 
trpezlivo na neho čakal. 

Neskôr, keď Pundalik vyšiel von, požiadal Pána o odpustenie, že ho nechal čakať. Pán Krišna 
mu požehnal a povedal mu, aby ho požiadal o požehnanie.  

Pundalik povedal, že čo viac by si mohol želať, keď samotný Pán na neho čaká. 

Keď Pán Krišna trval na tom, aby Pundalik požiadal o požehnanie, Pundalik požiadal Pána, 
aby zostal na Zemi a žehnal a staral sa o svojich oddaných. 

Pán Krišna súhlasil, že tu zostane, a je známy ako Vithoba alebo Pán, ktorý stojí na tehle. 
Táto forma Pána Vithoba je svajambhú, čo znamená, že socha nebola vytesaná alebo 
vyleptaná do kameňa, ale vznikla sama. 

Ešte jedna zaujímavá poznámka. V nedávnom satsangu Gurudží odpovedal na otázku o tom, 
aký bol význam tehly, na ktorej stál Vithoba. Gurudží odpovedal, že tehla reprezentovala 
oddanosť a na nej stojí Pán: oddanosť jeho bhaktov. 


