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ZPRAVODAJ PŘÁTEL BHAKTI MARGY  
ČERVENEC 2019  
 

„KDE JE GURU, TAM JE VRINDÁVAN. KDE JE GURU, TAM JE SAMOTNÁ POSVÁTNÁ 

TÍRTHA. VŠECHNA SVATÁ POUTNÍ MÍSTA JSOU TAM, KDE ŽIJE GURU.“ 

Paramahamsa Vishwananda (z Jeho komentáře ke Šrí Gurugítě) 

Tírtha (तीर्थ, IAST: Tīrtha) je sanskrtské slovo, které znamená „křížení (cest), brod“ 

a odkazuje na jakékoliv místo, text či osobu, která je svatá. 
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Džai Gurudév,  

drazí Přátelé Bhakti Margy, 

můžeme se již ohlédnout zpět za první polovinou roku 2019 a děkujeme vám za 
pravidelnou finanční podporu.   

Studené roční období pominulo, Heidenrod-Springen a Bhakti Marga se oděly do svého 
letního šatu a všichni si užíváme teplejší delší dny a vlahé letní noci.  

Po oslavách Gurudžího narozenin v červnu se Shree Peetha Nilaya a její pozemky nově, 
tvořivě a lákavě připravují pro červencový Just Love Festival s podtitulem „Oslavujte 
Lásku“. Vládne zde šťastná atmosféra plná očekávání a jsme celí dychtiví přijmout 
všechny ty mnohé návštěvníky z blízka i z dáli. 

Pro mladé i pro starší zde bude připravena velká škála aktivit, které budou lákat všechny 
smysly, abychom mohli prožít ono téma „Oslavujte Lásku“ a sdíleli a uvědomili si Lásku 
a radost. 

Vy, vaše rodina a přátelé jste srdečně zváni! 

 

1. Shrnutí prvních měsíců roku 2019 

➢ V lednu byla vyměněna 50 let stará podlaha ve vstupní hale a v místnostech 
zadních kanceláří. Nahradila ji pěkná nová podlahová krytina, která je mnohými 
oceňována. 

➢ Začátkem ledna jsme měli zemský týden pro Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko, 
Makedonii a Albánii s celkem 172 účastníky. 

➢ Na začátku února přijelo do SPN 85 hostů ze Švýcarska na švýcarský zemský 
týden. Následovalo Turecko s 26 a Řecko s 36 účastníky.  

➢ Co je nyní nového: oficiální daršanové dny se konají ve čtvrtky a pátky. Mimoto 
Gurudží žehná účastníkům příslušného zemského týdne daršanem výlučně pro 
účastníky v soboty. 

➢ V březnu jsme oslavili MaháŠivarátri poprvé v novém chrámu - 
Bhútabhrtešvarnáth mandíru. Chrám nemohl pojmout všechny účastníky, proto 
se skupiny střídaly mezi chrámem a daršanovou halou, kde probíhal živý přenos 
z chrámu. Všichni Přátelé Bhakti Margy mohli být svědky této události odkudkoli 
prostřednictvím živého vysílání! 

➢ Na konci měsíce jsme měli italský zemský týden, kdy jsme přivítali 138 přátel. 

➢ Duben byl pro nás velmi speciální měsíc. Křesťanství a hinduismus se v SPN 
vzájemně vyrovnávaly. Oboje - devítidenní jarní Navarátri a velikonoční týden 
následovaný křestem - byly slaveny se stejnou Láskou, radostí a oddaností. 
Východ a západ sjednoceny ve víře, to činí hlavní centrum Bhakti Margy 
unikátním. Jak říkal Gurudží, je jen jediný Bůh, který je Láskou a všichni neseme 
tuto Lásku uvnitř našich srdcí. Všichni jsme touto Láskou spojeni a společně 
jdeme cestou oddanosti, Bhakti Margy. Óm Namó Nárájenája! 

➢ V průběhu prvního květnového týdne jsme měli zemský týden pro Francii 
s 220 hosty, společně s 57 hosty z Belgie. V několika satsanzích ve 
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francouzštině Gurudží zodpověděl mnoho otázek a přibližoval příběhy svatých 
a avatárů. Tímto nám pomáhá sledovat naši duchovní cestu neochvějně, čestně 
a s důvěrou, i když nám mnoho lidí nerozumí nebo nás dokonce odmítá. 

➢ V polovině června byl zemský týden pro Rakousko a Německo, následován 
týdnem pro Českou republiku a Slovensko. 

 

2. Inaugurace Rukminí Pánduranga mandíru (chrámu) ve Shree Peetha Nilaya, 
14. dubna 2019 

Nejdůležitější událostí v dubnu byla inaugurace nového chrámu pro Pána Vitthala 
Pándurangu a Rukminí, v průběhu posledních třech dní Navarátrí. 

O výstavbě chrámu jsme psali ve zpravodaji ze září 2018. 

http://media.bhaktimarga.org/newsletter/2018/fobm/09-sep.html 
 

 

http://media.bhaktimarga.org/newsletter/2018/fobm/09-sep.html
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Zpráva Chidanandy, brahmačárína a rezidenta SPN o inauguraci tohoto chrámu: 

Inaugurace chrámu Rukminí Pándurangy 12.-14. dubna 2019 byla ve Shree Peetha 
Nilaya velmi příznivým časem. Ve skutečnosti byl závěrečný den obřadu vyvrcholením 
tří událostí, které se v ášramu konaly souběžně: inaugurace chrámu, Rámanavamí, kdy 
slavíme den příchodu Pána Rámy, a poslední den jarního Navarátri. 

 

Inaugurace chrámu samotná byla třídenní událost s tradičními védskými obřady 
vykonávanými samotným Gurudžím. Hlavní múrti Pándurangy a jeho ženy Rukminí 
každým dnem ožívaly, jak jim Gurudží věnoval svůj čas a péči při provádění 
starodávného rituálu přivádějícím je k životu. Tento rituál se nazývá Prána Pratišta. Nový 
chrám, vystavěný oddanými z italské Bhakti Margy, se třpytil tisíci speciálními 
zrcadlovými kachličkami. Je dokonalým prostředím pro tato jiskřivá božstva. 

Nejkrásnější částí obřadů byla nicméně Gurudžího přítomnost v chrámu po všechny tři 
dny. Osobně každý den prováděl rituály a zlatý hřeb přišel v den závěrečný, kdy byl pro 
hlavní božstva uvnitř chrámu proveden plný abhišékam. 
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Hned po skončení obřadů Gurudží poskytl satsang o důležitosti oddanosti v našich 
životech. Popisoval oddanou víru lidí v průběhu staletí, která vyústila v osobní vztahy 
s Božstvím, které byly tak hmatatelné, jako jsou vztahy, které máme s přáteli a rodinou. 
A v jedné dojemné chvíli podotknul: „Kdybyste jenom věděli, jak moc vás miluje.“ 

Ty, kteří ještě neměli příležitost vidět tato božstva osobně, povzbuzujeme, aby přijeli 
a navštívili Pándurangu a Rukminí v jejich chrámu a dostali požehnání tohoto velmi 
speciálního božského páru. 

 

Každodenní obřady v chrámu 

Gurudží rozhodl, že mátadží (ženy), které žijí v ášramu, budou sloužit jako pudžáriní pro 
tyto múrti v Rukminí Pánduranga mandíru. Všechny jsou brahmačarínkami a jsou velmi 
šťastné ohledně tohoto rozhodnutí, protože je velkým darem sloužit božstvům. Múrti 
jsou skutečně živé a naše Láska a spojení s Krišnou a Božskou Matkou se prohlubuje. 

V půl sedmé ráno jemně probudíme Rukminí a Pándurangu speciálními obřady 
a mantrami, a poté jim nabídneme šálek teplého medového mléka. Vyndáme je z jejich 
malých postýlek a umístíme je na oltář. Později dostanou koupel, která se nazývá 
abhišékam, jsou oblečeni do čistého oblečení a servírujeme jim snídani. Tu si později 
můžeme užít jako prasád. Po árati jsou skleněné dveře do chrámu zavřeny, ale múrti je 
možné vidět a uctívat i zvenčí.  

Ve čtvrt na deset večer jsou dveře otevřeny pro árati a po závěrečných modlitbách jsou 
všichni zváni do chrámu, aby obešli božstva parikramou uvnitř chrámu. 

Poté jsou zataženy závěsy. Vitthala Pánduranga a Rukminí dostanou teplé medové 
mléko s tulsí a jsou převlečeni do svých pyžámek. Láskyplně je uložíme do postele 
a popřejeme jim malým árati dobrou noc. Tiše zavřeme dveře a oni žijí v našich srdcích. 

 

3. Události s Paramahamsou Vishwanandou v SPN červenec - prosinec 2019 

U dat následujících událostí je změna vyhrazena! Vždy prosím zkontrolujte kalendář na 
domovských webových stránkách Bhakti Margy: www.bhaktimarga.org.  

Jje-li událost v kalendáři aktivní, bude se s určitostí konat a jedině pak se můžete 
registrovat a provést rezervaci pro pobyt ve Shree Peetha Nilaya. 
https://www.bhaktimarga.org/events 

JUST LOVE FESTIVAL:  13.-15. července 2019 

https://www.justlovefestival.org/ 

GURUPÚRNIMA:   16. července 2019 

KRIŠNADŽANMÁŠTAMÍ:   23. srpna 2019  

GÁJATRÍ JAGNA:    7. a 8. září 2019 

NAVARÁTRI a DUSSERA:   29. září - 8. října 2019  

NOC KÁRTIK:    2. listopadu 2019  

KÁRTIKPÚRNIMA:    11.-12. listopadu 2019 

http://www.bhaktimarga.org/
https://www.bhaktimarga.org/events
https://www.justlovefestival.org/
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BABAJIHO DEN:    30. listopadu 2019    

OSLAVA VÁNOC:     24.-26. prosince 2019 

DARŠAN ŽENY:    27. a 29. prosince 2019 

DARŠAN MUŽI:    28. prosince 2019 

PŘEDVEČER NOVÉHO ROKU, KÍRTAN:  31. prosince 2019 

 

4. Důležité poznámky 

• Členský poplatek: 

Důležité: Již od roku 2016 je minimální příspěvek Přátel Bhakti Margy 10 EUR 
měsíčně. Převádějte prosím svůj příspěvek pravidelně. Můžete zadat trvalý 
příkaz k úhradě nebo platit v různých intervalech, ročně, pololetně nebo na 
několik měsíců.  

Ujistěte se prosím, že jste do konce června zaplatili vaše příspěvky na první 
část roku. V případě potřeby vám Anjushri ráda dá informaci o stavu vašeho účtu. 
Na našem webu najdete všechny informace o platebních možnostech - jsou 
napsány ve 14 jazycích: 

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

• Gurudžího vánoční dárek pro rok 2018: Pro všechny členy Přátel Bhakti Margy 
Gurudží přivezl z Indie múrti Rukminí a Pána Pándurangy. Pokud jste si dárek 
dosud nevyzvedli, můžete tento požehnaný dar dostat do konce roku 2019 ve 
Shree Peetha Nilaya u stolečku Přátel Bhakti Margy (viz také náš vánoční dopis 
a zpravodaj ze září 2018). 

• Změna adresy a jména: Nezapomeňte nám prosím napsat, pokud se změní 
vaše adresa, telefonní číslo, jméno či duchovní jméno. 

• Živý přenos (živé vysílání): Kvůli novému zákonu na ochranu osobních údajů 
již bohužel nemůžeme nadále živě přenášet žádné daršany ze SPN.   

• S Gurudžího svolením budeme od nynějška živě přenášet určité události 
pouze pro Přátele Bhakti Margy: Za tímto účelem potřebujete uživatelské 
jméno Přátel Bhakti Margy (ne vaše vlastní jméno!) a heslo. Heslo vám zašleme 
e-mailem přibližně jeden týden před událostí. 

• Přímé vysílání v roce 2019 dosud bylo Šivarátri, jarní Navarátri a Lakšmí jagna. 

• O dalších přímých vysíláních vás budeme informovat krátce před událostí. 
Doufáme, že budeme moci pro Přátele Bhakti Margy živě přenášet první část 
Gájatrí jagny a podzimní Navarátri v říjnu. 

• Posílání zpráv e-mailem: Naše informace Přátel Bhakti Margy, jako jsou 
zpravodaje a pozvání na připojení k přímým vysíláním, jsou našim členům 
rozesílány e-mailem ve 14 jazycích. Adresy jsou uloženy v našem mailing listu. 
Může se stát, že hromadné emaily spadnou do složky spam nebo odpadkový koš. 
Pokud byste náš e-mail nenašli ani tam, napište nám na adresu 

https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments
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friends@bhaktimarga.org nebo anjushri@bm365.org, ať můžeme záležitost 
prošetřit. 

 

• Členská karta Přátel Bhakti Margy (viz zpravodaj Přátel Bhakti Margy únor 
2018). 

Nová členská karta pro hotovostní platby se ukázala být úspěšná a je kladně 
hodnocena. Celoroční sleva 10 % je sražena automaticky při platbě. Pokud 
nefunguje, je to většinou kvůli technickým problémům a nemá to pravděpodobně 
co dělat s dosud nezaplaceným členským příspěvkem. V takovém případě se 
zmiňte Přátelům Bhakti Margy, nejlépe Anjushri nebo Akshajanandovi (který 
tiskne karty), nebo jděte na recepci, která se s námi spojí. O tomto problému 
v Bhakti Marga obchůdku vědí a slevu mohou odečíst manuálně. (Manuální 
sleva bohužel nefunguje v Bhajan Café.) 

 

5. Informace od týmu Sádhany Bhakti Margy Shree Peetha Nilaya  

 

• Just Love Festival 2019  

se blíží a jsme šťastní, že vás 
můžeme pozvat, abyste se připojili 
k meditaci, józe pro dospělé a děti, 
rodinnému Mahá OM Chantingu a k 
mnohému dalšímu, co bude k 
prozkoumání v naší jógové a 
meditační zahradě.  

Detaily naleznete na webových 
stránkách Just Love Festivalu: 

https://www.justlovefestival.org/ 

 

Tým Sádhany Shree Peetha Nilaya je šťasten, že může oznámit první 24hodinový Mahá 
OM Chanting v SPN. Na tuto speciální událost se k nám můžete připojit dne 
16. listopadu 2019. Budeme nadšeni, když vás zde uvidíme! 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:anjushri@bm365.org
https://www.justlovefestival.org/
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Drazí Přátelé Bhakti Margy, 

Srdečně vám děkujeme za vaši věrnost a za vaši podporu. 
 
Vaše finanční pomoc je velmi důležitá a opravdu nezbytná. Poskytujete důležitý 
příspěvek, aby se Shree Peetha Nilaya - mezinárodní ústředí a mateřské centrum Bhakti 
Margy - stalo lákavým místem Lásky, radosti a duchovního růstu. 
 
SPN je domovem Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy a odsud je šířeno Jeho 
poselství Lásky, která otevírá srdce lidí. Dává zde satsangy v chrámu, nebo venku 
v Jeho meditační zahradě. Lidé všech národů se v SPN setkávají, potkávají podobně 
smýšlející přátele a nacházejí odpovědi na otázky týkající se smyslu života a jejich 
vlastní duchovní cesty. 
 
A to nejdůležitější, dostávají osobní požehnání velkého osvíceného Mistra, pravého 

Gurua, Satgurua. Jeho Láska je neměřitelná a zahrnuje vše! 

 

S vřelým letním pozdravením se těšíme na vaše návštěvy ášramu. 

 

Jménem Bhakti Margy, 

 

Pártha a Anjushri 
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6. Speciální dodatek 

Promluva Šrí Svámího Vishwanandy při inauguraci mandíru (chrámu) Rukminí 

Pándurangy v ášramu Shree Peetha Nilaya dne 14. dubna 2019 

Paramahamsa Vishwananda poskytl srdečnou řeč při inauguračním obřadu pro nový 

mandír ve Shree Peetha Nilaya, Rukminí Pándurangy. Gurudév vysvětlil, co chrám 

znamená, důležitost karmy, cíl plánu Pána a neviditelné cesty, kterými Bůh operuje 

v našich životech. 

https://www.paramahamsavishwananda.com/talk/panduranga-the-lord-eternal-

happiness 

Část první 

• PÁNDURANGA - PÁN VĚČNÉ RADOSTI A ŠTĚSTÍ  

Paramahamsa Vishwananda 

Džai Gurudév, 

kéž požehnání Pándurangy a Rukminí je s vámi všemi a zejména s těmi, kteří pomáhali. 

Víte, stavba chrámu není cílem každého. Ne každý má tu milost se na stavbě chrámu 

podílet. Chrám je místo, kde sídlí Pán. Dnes slavíme Rámanavamí, že? Ráma sám je 

připomínkou vnitřního chrámu. „Ra“ znamená chrám, „ma“ znamená uvnitř. Tudíž Ráma 

znamená něco, co je uvnitř. Takže v tento příznivý den také vytváříme tento krásný 

chrám Pándurangy a Rukminí - připomínku toho, co máte uvnitř sebe.  

➢ RÁMA SÁM JE PŘIPOMÍNKOU VNITŘNÍHO CHRÁMU. 

— Paramahamsa Vishwananda  

Možná necítíte, co máte uvnitř sebe, možná nevíte, co tam máte, ale je to tam. A milost, 

kterou Bhagaván dal svému oddanému, tato milost, kterou Pán naplánoval dlouho 

předtím, než jste se v tomto životě narodili, díky vaší punje, máte tu milost se podílet. 

Nemyslete si, že se to děje jen náhodně. Nemyslete si, že jste to vy, kdo věci ovládá. 

V tom se lidé mýlí. Bůh vám dává na výběr. Hraje vámi. Udělá to tak, že si myslíte, že 

máte věci pod kontrolou, ale vlastně je to On, kdo ovládá a dělá všechno proto, aby vás 

přivedl blíže k sobě. Dělá všechno tak, aby vaše mysl byla zcela zaujata Jím. Ale aby to 

tak bylo, musíte to chtít. On vás nebude nutit. 

Víte, když něco opravdu chcete, uděláte cokoliv, abyste to měli, že? Takže stejně tak On 

použil Italy, aby postavili tento nádherný chrám a použil vás všechny, abyste se podíleli. 

Není to kvůli Němu, vlastně je to kvůli vám, proto, aby vám byla připomínána 

nejdůležitější věc: že On je s vámi. Jak jsme říkali, Pánduranga je Pán, který je vždy 

radostný. Není v Něm žádné trápení. Trápení je ve vaší mysli. Když hledáte trápení, 

najdete je. Když hledáte problém, vytvoříte ho! Dokonce i kdyby žádný problém nebyl! 

A samozřejmě, když On vidí, že chcete problémy, požádá svou drahou sestru MaháMáju, 

aby vám pomohla. 

https://www.paramahamsavishwananda.com/talk/panduranga-the-lord-eternal-happiness
https://www.paramahamsavishwananda.com/talk/panduranga-the-lord-eternal-happiness
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Víte? Požádá svoji sestru, aby vás zastínila. Ne proto, že by byl tak zákeřný, nebo proto, 

že by vám chtěl ublížit. Ne. Je to proto, že jste hloupí! Je to tak jednoduché! On vám jen 

chce připomenout, jak hloupí jste. 

Když se vám sám dává a vy řeknete: „Ne.“ A pak chcete Máju. On řekne: „Ano, vezmi si 

to!“ Jak dlouho byste si to tady užívali? Takže v této formě On říká, že život je radost. 

Ale skutečná radost je něco, co je trvalé, něco, co pokračuje; ne radost, která je 

limitovaná. On vám chce dát věčnou radost. 

Takže, tento Pán radosti, tento Pán štěstí chce, abyste měli věčnou radost, věčné štěstí. 

A proto vás chce plně pro sebe. Ne částečně. Částečně je člověčí. Chcete Ho, ale nejste 

upřímní s vaším chtěním Jeho. Chcete Ho, ALE! Je tolik věcí před tím, než chcete Jeho. 

Chcete tolik moc věcí: materiální věci, musí vám být pohodlně, musíte mít dobrý vztah, 

musíte mít dobrého manžela nebo dobrou manželku, musíte mít hodné děti. Pak je 

Bhagaván na seznamu úplně dole. 

Ale On neustále připomíná těm, kteří Mu patří. Mnohými prostředky neustále říká: „Hej, 

kdy se vzbudíš? Teď spíš s Májou. Na jak dlouho?“ 

Taková mysl, která je připoutaná k věcem, která je limitovaná, nikdy nebude šťastná. On 

chce, abyste byli šťastní. Chce, abyste byli věčně šťastní, ale chcete vy být věčně 

šťastní? Co znamená věčné štěstí? Znáte jen to, které je limitované. Pánduranga, to 

jméno, ta věčná radost, ta věčná Láska, to je to, co vám chce dát. A to je to, co už dal. 

Když se podíváte na všechny svaté, kteří Jej dosáhli, On je Líladhári; je svým oddaným 

tak drahý, že v tichosti přichází, aby jim sloužil. V tichosti dělá svoje věci, aniž by 

ukazoval, co dělá. Ale jako lidé rádi vidíme věci, že? Když něco děláme, rádi vidíme 

výsledek, že? [smích] Ale Jeho výsledek je dobře skryt. Ti, kteří po Něm opravdově touží, 

nepotřebují výsledek venku. Vědí, že Ho dosáhnou. To je jistota, kterou On slíbil v Gítě. 

On své sliby nemění. Možná jste už prožili milióny životů, ale jak milosrdný je On, že 

vám připomene!? Hmm? Pořád spíte.  

Dnes slavíme 9 578 let od narození Rámy, že? To je docela dlouhá doba. Ale Jeho život 

je pořád opěvován. Proč? Protože byl dobrý, nebo protože byl inkarnací Boha, nebo 

protože šel zabít Rávanu a zachránil svoji ženu? Ne, proto ne. Slavíme Jeho narozeniny 

dokonce po všech těch letech jako připomínku. Pro cokoliv dalšího přišel do tohoto světa, 

přišel hlavně jako připomínka lidstvu. Proto dokonce i dnes v Indii nebo kdekoliv jinde, 

kdekoliv jsou čteny Rámačaritamanas, pokud se lidé do nich hlouběji ponoří, jak je v 

Rámačaritamanas řečeno: pouze jméno Rámy může učinit, aby člověk překonal oceán 

samsáry. Jen toto: Ráma! 

— Paramahamsa Vishwananda 


