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PRIATELIA 
BHAKTI MARGY 
SPRAVODAJ JÚL 2019 
 
 
„KDE JE GURU, TAM JE VRINDÁVAN. KDE JE GURU, TAM JE SAMOTNÁ 

SVÄTÁ TIRTHA.  VŠETKY SVÄTÉ PÚTNICKE MIESTA SÚ TAM, KDE ŽIJE 

GURU.“ 

 Paramahamsa Vishwananda (z komentára Šrí Gurugíty) 

Tirtha (तीर्थ, IAST: Tīrtha) je slovo v sanskrite, ktoré znamená "prechod, brod", a označuje každé 

miesto, text alebo osobu, ktoré sú sväté. 
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Džai Gurudév, 

milí priatelia Bhakti Margy 

Už sa môžeme obzrieť späť na prvú polovicu roku 2019 a ďakujeme vám za vaše pravidelné 
finančné príspevky. 

Zima prešla a Heidenrod-Springen a Bhakti Marga sa odeli do ich „letných šiat“ a my všetci si 
užívame teplejšie a dlhšie dni a príjemné letné noci.  

Po oslavách gurudžího narodenín v júni bude Shree Peetha Nilaya s areálom kreatívne 
a pútavo pripravený na júlový Just Love Festival “Oslavujte s nami lásku”. Vládne tu veselá 
a nedočkavá atmosféra a dychtivo očakávame príchod všetkých tých mnohých návštevníkov 
z blízka aj z ďaleka.  

Pre mladých aj starších je tu veľké množstvo aktivít, ktoré pôsobia na všetky zmysly, aby ste 
mohli naplno prežiť tému „Oslavujte s nami lásku“ a zdieľať a vnímať lásku a radosť. 

Vy a vaša rodina a priatelia ste srdečne vítaní!  

 

1. Prehľa prvých mesiacov roku 2019 

➢ V januári bola vo vestibule a v kanceláriach vymenená 50-ročná podlaha za novú 
atraktívnu podlahovú krytinu, ktorá bola mnohými ocenená.  

 
➢ Veľmi skoro v januári sme mali týždeň krajiny pre Chorvátsko, Slovinsko, Srbsko, 

Macedóniu a Albánsko celkovo s 172 účastníkmi. 
 

➢ Začiatkom februára prišlo do SPN na týždeň 85 hostí zo Švajčiarska, nasledovali ich 
Turci s 26 a Gréci s 36 ľuďmi.  

 
➢ Čo je teraz nové: oficiálne dni na daršan sú štvrtky a piatky. Navyše v sobotu gurudží 

znovu požehná na daršane exkluzívne účastníkom daného týždňa krajiny. 
 

➢ V marci sme v novom Bhutabhrteshwarnath chráme oslavovali poprvý krát Mahá 
Šivarátrí. Nepojal všetkých účastníkov naraz, takže sa alternovali skupiny medzi 
chrámom a daršanovou halou, kde bol živý prenos. Všetci priatelia BM mohli byť 
svedkami udalosti prostredníctvom živého prenosu po celom svete! 

 

➢ Koncom mesiaca sme mali taliansky týždeň, kde sme privítali 138 priateľov. 
 

➢ Apríl bol pre nás veľmi špeciálnym mesiacom. Kresťanstvo a hinduizmus sa v SPN 
navzájom vyvažovali. Oboje, deväťdňové jarné Navarátri a veľkonočný týždeň, 
nasledovaný krstinami, boli oslavované s rovnakou láskou, radosťou a oddanosťou. 
Východ a západ sa zjednotili vo viere a toto robí Bhakti Marga centrum jedinečným. 
Ako povedal gurudží, je len jeden Boh, ktorý je láskou a všetci z nás nosíme túto 
lásku v našich srdciach. Všetci sme touto láskou zjednotení a kráčame spolu cestou 
oddanosti, Bhakti Marga. Óm Namó Narájenaja! 
 

➢ Počas prvého májového týždňa sme mali francúzsky týžden s 220 hosťami, spolu s 
57 hosťami z Belgicka. Na niekoľkých satsangoch vo francúzštine gurudží odpovedal 
na mnoho otázok a prifarbil ich príbehmi svätých a avatárov. Takto nám pomáha 
neochvejne, úprimne a dôverčivo nasledovať našu duchovnú cestu, dokonca aj keď 
nám mnohé blízke ľudské bytosti nerozumejú alebo sa nás dokonca zrieknu.  
  

➢ Uprostred júna bol týždeň venovaný Rakúsku a Nemecku a nasledoval ho týždeň pre 
Českú republiku a Slovensko.  
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2. Inaugurácia Rukhminí Panduranga mandíru (chrámu) v Shree Peetha Nilaya, 14. 
apríla 2019 

Najdôležitejšou udalosťou v apríli bola inaugurácia nového Vitthala Panduranga a Rukhminí 
chrámu počas posledných troch dní Navarátrí. 

O stavbe chrámu sme písali v spravodaji zo septembra 2018. 

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

 

 

 

Správa o inaugurácii chrámu od Chidanandu, brahmačárího a rezidenta SPN:  

Inaugurácia chrámu Rukhminí a Pandurangu 12. – 14. apríla 2019 bola veľmi jedinečným 
časom v Shree Peetha Nilaya. V skutočnosti bol záverečný deň obradu vyvrcholením troch 
udalostí, ktoré sa v ášrame odohrávali simultánne: inaugurácia chrámu; Rám navamí, kedy 
sme oslavovali deň zjavenia Pána Rámu; a posledný deň jarného Navarátrí. 

 

http://media.bhaktimarga.org/newsletter/2018/fobm/09-sep.html
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Inaugurácia samotného chrámu bola trojdňová udalosť s tradičnými védickými obradmi 
vykonávanými samotným gurudžím. Hlavné múrtí, Panduranga a jeho žena Rukhminí, každý 
deň vyzerali akoby ožívali, keď gurudží starostlivo vykonával starobylé rituály oživovania 
nazývané Prána Pratišthá. Nový chrám, vlastnoručne postavený oddanými Bhakti Marga z 
Talianska, sa ligotal tisíckami malých špeciálnych zrkadlových obkladačiek a bol perfektným 
miestom pre tieto žiariace božstvá. 

Najkrajšou súčasťou obradov však bola gurudžího prítomnosť v chráme počas celých troch 
dní. On osobne každý deň vykonával rituály a vyvrcholením bol abišékam hlavných božstiev 
vo vnútri chrámu počas záverečného dňa. 

Keď ceremónie skončili, gurudží na satsangu rozprával o dôležitosti oddanosti v našich 
životoch. Opísal oddanú vieru ľudí v priebehu storočí, ktorá vyústila v osobné vzťahy 
s Bohom, práve tak skutočné ako máme vzťahy s rodinou a priateľmi a v jednej dojemnej 
chvíli poznamenal: „Keby ste len vedeli ako veľmi vás miluje.“ Tí, ktorí ste ešte nemali 
príležitosť vidieť tieto božstvá osobne, vyzývame vás, aby ste prišli a navštívili Pandurangu 
and Rukhminí v ich chráme a dostali požehnanie od tohto veľmi výnimočného božského 
páru.  
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Denné obrady v chráme 

Gurudží sa rozhodol, že matadží, ktoré žijú v ášrame, budú slúžiť ako púdžaríní pre múrtí v 
Rukhminí Panduranga mandíre. Všetky sú brahmačáriní a sú šťastné z tohto veľkého daru, 
slúžiť božstvám. Sú skutočne živí a naša láska a spojenie s Krišnom a Božskou Matkou sa 
prehlbuje.  

O 6:30 ráno jemne zobudíme Rukhminí a Pandurangu špeciálnymi obradmi a mantrami 
a potom im ponúkneme šálku teplého mlieka s medom. Následne ich vyberieme z ich 
postieľok a uložíme ich na oltár. Neskôr dostanú kúpeľ nazývanú abišékam, oblečieme ich 
do čistého oblečenia a servírujeme im raňajky. Tieto si potom neskôr môžeme vychutnať ako 
prasád. Po áratí sa sklenené dvere chrámu zatvoria, ale múrtí môžete vidieť a uctievať 
zvonka.  

Večer o 21:15 sa dvere otvoria na áratí a po závarečných modlitbách je každý vítaný na 
parikramu, prejsť sa okolo božstviev vo vnútri chrámu. 

Potom sa zatiahnu závesy. Panduranga a Rukhminí dostanú teplé mlieko s medom a Tulsí 
a sú oblečení do pyžám. S láskou ich položíme do postele a s malým áratí im zaželáme 
dobrú noc. Potichu zatvoríme dvere a ďalej žijú v našich srdciach.  

 

3. Udalosti s Paramahamsom Vishwanandom v SPN júl - december 2019 

Dátumy naslednovných udalostí sa môžu zmeniť! Prosíme vás, vždy si skontrolujte kalendár 
na domovskej stránke Bhakti Marga: www.bhaktimarga.org.  

Len keď je udalosť aktivovaná, určite sa uskutoční a len vtedy sa môžete registrovať 
a rezervovať si ubytovanie v Shree Peetha Nilaya. https://www.bhaktimarga.org/events 
  

JUST LOVE FESTIVAL:  13. /14. / 15. júl 2019 

https://www.justlovefestival.org/ 

GURUPÚRNIMÁ:   16. júl 2019 

KRIŠNA DŽANMÁŠTHAMÍ:   23. august 2019  

GÁJATRÍ JADŽŇA:    07. / 08. september 2019 

NAVARÁTRÍ and DUSSÉRA:  29. september – 08. október 2019  

KÁRTIK NOC:    02. november 2019  

KÁRTIK PÚRNIMÁ    11. / 12. november 2019 

BABAJIHO DEŇ:    30. november 2019    

OSLAVY VIANOC:     24. – 26. december 2019 

DARŠAN ŽENY:    27. & 29. december 2019 

DARŠAN MUŽI:    28. december 2019 

NOVÝ ROK, KÍRTAN:   31. december 2019 

 

 

 

 

http://www.bhaktimarga.org/
https://www.bhaktimarga.org/events
https://www.justlovefestival.org/
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4. Dôležité pripomienky 

Členský poplatok:  

Dôležité: Od roku 2016 je minimálny príspevok priateľov BM 10 Eur na mesiac. Prosíme vás 

o pravidelný prevod príspevku.  Môžete zadať trvalý príkaz na úhradu alebo platiť za rozličné 

obdobie, ročne, polročne alebo za niekoľko mesiacov. 

 

Prosíme vás, uistite sa, že máte koncom júna zaplatené príspevky za prvý polrok. V prípade 

potreby vám Anjushri s radosťou podá informácie o stave vášho účtu. Na našej webovej 

stránke nájdete všetky informácie o možnostiach platby napísané v 14 jazykoch:  

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

 

Gurudžího vianočný darček v roku 2018: Pre všetkých priateľov BM, gurudží priniesol z Indie 

múrtí Rukhminí a Pána Pandurangu. Ak ste si ich ešte nevyzdvihli, stále môžete dostať tento 

požehnaný darček do konca roka 2019 v Shree Peetha Nilaya na oddelení Priateľov Bhakti 

Marga (pozri tiež náš vianočný list a spravodaj zo septembra 2018). 

Zmena adries a mien: Prosíme vás, nezabudnite nám napísať, ak sa zmenila vaša adresa, 

vaše telefónne číslo alebo vaše duchovné meno.  

Živé vysielanie (priamy prenos): Z dôvodu novej ochrany údajov nanešťastie viac nemôžeme 

z SPN vysielať naživo žiadne daršany. 

 gurudžího dovolením budeme odteraz naživo vysielať určité udalosti len pre priateľov BM: 

Na tento účel potrebujete užívateľské meno priateľov BM (nie vaše vlastné meno!) a heslo. 

Toto heslo vám pošleme približne jeden týždeň pred udalosťou e-mailom. 

V roku 2019 boli doteraz naživo vysielané Šivarátrí, jarné Navarátrí a Lakšmí jadžňa. 

O nasledujúcich živých prenosoch vás môžeme informovať v krátkom čase. Dúfame, že pre 

priateľov BM budeme môcť vysielať živý prenos prvej časti Gájatrí jadžny a jesenného 

Navarátrí.  

E-Maily: Naše informácie  pre priateľov BM, ako je spravodaj alebo pozvánky na priamy 

prenos, sú posielané našim členom e-mailom v 14 jazykoch. Adresy sú uložené v mailovom 

zozname. Mohlo by sa stať, že by hromadné maily z BM mohli byť presunuté do vášho 

priečinku pre SPAM alebo JUNK. V prípade, že neviete náš mail nájsť ani tam, prosím 

kontaktuje nás na friends@bhaktimarga.org alebo anjushri@bm365.org a my sa na to 

pozrieme. 

Členská karta priateľov BM (pozri spravodaj február 2018) 

Nová členská platobná karta sa osvedčila ako úspešná. Celoročná zľava 10% je automaticky 

priznaná pri platbe. Ak to nefunguje, tak najpravdepodobnejšie z dôvodu technického 

problému a nemá to nič spoločné z možným nezaplateným členským poplatkom. V takom 

prípade to oznámte priateľom BM, najlepšie priamo Anjushri alebo Akshajanandovi (ktorý 

karty tlačí) alebo navštívte recepciu, odkiaľ nás budú kontaktovať. V BM obchode sú 

s problémom oboznámení. V takomto prípade môžu udeliť zľavu manuálne. (Zľava sa žiaľ 

nedá manuálne odrátať v Bhajan Café, v prípade, že by sa tam takýto problém vyskytol.)  

 

 

https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments
mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:anjushri@bm365.org
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5. Informácie BM sádhana tímu Shree Peetha Nilaya  

 

Just Love Festival 2019  

sa blíži a sme šťastní, že vás môžeme 

pozvať na meditácie, jógu pre dospelých 

aj deti, rodinný Mahá Óm Chanting, 

a oveľa viac v našej záhrade pre jógu a 

meditácie.  

Nech sa páči, nájdite si detaily na 

stránke JLF: 

https://www.justlovefestival.org/ 

Shree Peetha Nilaya sádhana tím vám s radosťou oznamuje, že sa uskutoční prvý 24-

hodinový Mahá OM Chanting v SPN. Pridajte sa k nám na túto výnimočnú udalosť 16. 

novembra 2019. Tešíme sa, že sa tam s vami uvidíme! 

 

 

Drahí priatelia Bhakti Marga, 

Srdečne vám ďakujeme za vašu vernosť a vašu podporu. 

Vaša finančná pomoc je veľmi dôležitá a skutočne nevyhnutná. Je to tak dôležitý príspevok 

k tomu, aby Shree Peetha Nilaya, medzinárodné ústredie a materské centrum Bhakti Marga, 

bolo lákavým miestom lásky, radosti a duchovného rastu. 

SPN je domovom Paramahamsu Šrí Svámí Vishwanandu a odtiaľto sa šíri jeho posolstvo 

lásky otvárajúce srdcia ľudí. Tu dáva Paramahamsa Vishwananda satsangy v chráme či 

vonku v meditačnej záhrade. Ľudia všetkých národností sa schádzajú v SPN, stretávajú 

podobne zmýšľajúcich priateľov a nachádzajú odpovede o zmysle života alebo ich vlastnej 

duchovnej ceste. 

A čo je najdôležitejšie, dostávajú osobné požehnanie veľkého, osvieteného majstra, 

skutočného gurua a satgurua. Jeho láska je nesmierna a zahŕňa všetko! 

 

S láskou sa tešíme na vašu návštevu v ášrame! 

V mene Bhakti Marga, 

 

Paartha and Anjushri 

 

   

 

 

https://www.justlovefestival.org/
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6. Špeciálna príloha 

Prejav Šrí Svámího Vishwanandu na inaugurácii mandíru (chrámu) Rukhminí a 

Pandurangu v ášrame Sri Peetha Nilaya 14. apríla 2019 

Paramahamsa Vishwananda srdečne prehovoril na inauguračnej ceremónii nového 

Rukhminí Panduranga mandíru v Shree Peetha Nilaya. Gurudév vysvetlil, čo chrám 

znamená, dôležitosť karmy, cieľ Božích plánov a nepozorované spôsoby, ktorými Boh 

pôsobí v našich životoch. 

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

happiness 

Prvá časť 

➢ PANDURANGA – PÁN VEČNEJ RADOSTI A ŠŤASTIA 

Paramahamsa Vishwananda 

Džai Gurudév, 

Nech je požehnanie Pandurangu and Rukhminí s vami všetkými, a obzvlášť s tými, ktorí 

pomáhali. 

Vidíte, stavanie chrámu nie je cieľom každého. Nie každý má tú milosť zúčastniť sa stavania 

chrámu. Chrám je miesto, kde sídli Pán. Dnes oslavujeme Rám navamí, však? Ráma 

samotný je pripomienkou vnútorného chrámu. „Ra“ znamená chrám, „ma“ znamená vnútri. 

Takže Ráma znamená niečo, čo je vnútri. Takže v tento výnimočný deň takisto urobíme 

tento nádherný chrám Pandurangu a Rukhminí pripomienkou toho, čo máte vo vašom vnútri. 

➢ RÁMA SAMOTNÝ JE PRIPOMIENKOU VNÚTORNÉHO CHRÁMU. 

—Paramahamsa Vishwananda 

Nemusíte cítiť to, čo máte vo svojom vnútri, nemusíte vedieť o tom, čo máte vo svojom 

vnútri, ale je to tam. A milosť, ktorú Bhagaván dáva svojim oddaným, milosť, ktorú Pán 

naplánoval dávno predtým, než ste sa narodili v tomto živote na základe vašej punje, tej 

milosti sa zúčastňujete. Nemyslite si, že sa to deje bežne. Nemyslite si, že ste to vy, kto 

ovláda veci. Toto je to, v čom sa ľudská bytosť mýli. Viete, Boh vám dáva možnosť voľby. 

Hrá sa s vami. Nechá vás myslieť si, že vy ste ten, kto ovláda, ale v skutočnosti všetko 

ovláda Pán a všetko robí preto, aby vás dostal bližšie k nemu. Pán robí všetko tak, aby sa 

vaša myseľ sústredila na neho. Ale na to by ste to museli chcieť. Nebude vás nútiť. 

Vidíte, ak skutočne niečo chcete, urobíte všetko preto, aby ste to dostali, nie? Takže práve 

takto využil Talianov, aby postavili tento nádherný chrám, a využil aj vás všetkých, aby ste sa 

zúčastnili. Nie je to kvôli nemu, v skutočnosti je to kvôli vám, aby vám bolo pripomínané to 

najdôležitejšie: že Boh je s vami. Ako sme povedali, Panduranga je Pán, ktorý je vždy 

radostný. Nie je v ňom žiadne utrpenie. Utrpenie je vo vašej mysli. Keď hľadáte utrpenie, 

nájdete ho. Ak hľadáte problém, vytvoríte si ho! Aj keď žiaden problém nie je! A samozrejme, 

keď Pán vidí, že chcete problémy, požiada jeho drahú sestru Mahá Máju, aby vám pomohla.  

Viete? Požiada jeho sestru, aby vás zatienila, nie preto, že by bol zlomyseľný alebo by vám 

chcel ublížiť. Nie. Je to preto, lebo ste hlúpi! Je to jednoduché! Chce vám len pripomenúť akí 

ste hlúpi. 

Keď vám Pán dáva seba samotného a vy poviete: „Nie.“ A potom chcete Máju. On povie: 

„Áno, ber!“ Ako dlho by vás to bavilo. Takže touto formou vám hovorí, že život je radosť. Ale 

https://www.paramahamsavishwananda.com/talk/panduranga-the-lord-eternal-happiness
https://www.paramahamsavishwananda.com/talk/panduranga-the-lord-eternal-happiness
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skutočná radosť je niečo čo je trvalé, niečo, čo stále pokračuje; nie obmedzená radosť. Chce 

vám dať večnú radosť. 

Takže, tento Pán radosti, tento Pán šťastia, chce, aby ste mali večnú radosť, večné šťastie. 

A preto vás chce celých pre seba. Nie čiastočne. Čiastočne je ľudské. Vy ho chcete, ale nie 

úprimne. Vy ho chcete, ALE! Je toľko veľa vecí predtým ako chcete jeho. Chcete tak veľa 

vecí: hmotných vecí, musíte mať pohodlie, musíte mať dobrý vzťah, musíte mať dobrého 

manžela alebo manželku, musíte mať dobré deti. Potom prichádza Bhagaván na zozname 

úplne dole. 

Ale Pán neustále pripomína tým, ktorí patria nemu. Mnohými prostriedkami neustále hovorí: 

„Hej, kedy sa zobudíš? Teraz spíš s Májou. Ako dlho ešte?“  

Táto myseľ, ktorá je pripútaná k veciam, ktoré sú obmedzené, nikdy nebude šťastná. On 

chce, aby ste boli šťastní. Chce, aby ste boli šťastní na veky, ale chcete byť večne šťastní aj 

vy? Čo znamená večné šťastie? Poznáte len to, ktoré je obmedzené. Panduranga, to meno, 

tá večná radosť, tá večná láska; to je to, čo vám chce dať. A to je to, čo vám dal. Ak sa 

pozriete na svätcov, ktorí ho dosiahli, on je Líladhárí; je taký drahý svojmu oddanému, že 

v tichosti príde, aby svojmu oddanému slúžil. V tichosti robí svoje veci, neukazuje však, čo 

robí. Ale ako ľudia, radi veci vidíme, však? Keď niečo robíme, radi vidíme výsledok, nie? 

[smiech] Ale jeho výsledok je dobre skrytý. Tí, ktorí po ňom skutočne túžia, nepotrebujú 

výsledok navonok. Oni vedia, že ho dosiahnu. Tá určitosť, ktorú sľúbil v Gíte. Neodchyľuje sa 

od jeho sľubu. Mohli ste mať milióny životov, ale aký milosrdný je, že sa vám pripomína!? 

Hmm? Stále spíte. 

Dnes oslavujeme 9578 rokov od narodenia Rámu, však? Celkom dlhý čas. Ale stále je jeho 

život ospevovaný. Prečo? Pretože bol dobrý, alebo pretože bol inkarnovaný Boh, alebo 

pretože zabil Rávanu a zachránil svoju ženu? Nie, preto nie! Oslavujeme jeho narodeniny 

dokonca aj po toľkých rokoch ako pripomienku. Načo iné by prišiel na tento svet, prišiel ako 

pripomienka pre ľudstvo. To je dôvod toho, že kdekoľvek je Rámčaritmánas čítané, dokonca 

teraz v Indii alebo hocikde, ak sa ľudia do toho ponoria, je to ako bolo povedané 

v Rámčaritmánas: len meno Ráma môže jedného preniesť cez oceán samsáry. Len to: 

Ráma! 

— Paramahamsa Vishwananda 

 


