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PRIATELIA 
BHAKTI MARGY 
SPRAVODAJ MAREC 2020 

Je len jeden Boh. Má veľa mien, veľa foriem. Prichádza, 
keď musí prísť. 
 
Keď Ho uvidíte vo vás, budete Ho vnímať všade. Vedzte, že 
hlboko vo vnútri je rovnaký Nárájena, ktorý sedí v srdci 
každého z nás. 

--Paramahamsa Vishwananda                                                                                                   
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Úvod 

Džai Gurudév, milí priatelia Bhakti Margy: 

Paramahamsa Vishwananda, 1. Január, 2020 

Šťastný nový rok 2020! Nech vás Pán Narasimhadév všetkých ochraňuje. Nech 

vám všetkým dá Šrímatí Rádhárání milosť svojou láskou tak, aby ste sa vo 

svojej oddanosti priblížili samému Najvyššiemu Pánovi. 

Na Silvestra Paramahamsa Vishwananda privítal nový rok 2020 s rekordným počtom hostí, 

ktorí zaplnili Šrí Bhutabhrteshwarnath Mandír. Jeho inšpirujúca správa sa zamerala na 

dôležitosť počúvania. Ale počúvanie koho? 

Každý rok ľudia hovoria, že chcú niečo zmeniť. Veľmi často hovoríme: „Čo musíte zmeniť, je 

vaša myseľ“. Zabudli sme na to, že v Bhagavadgíte, kapitole 10, verši 2, Krišna povedal: 

„Medzi všetkými zmyslami, Ja som myseľ.“ Táto myseľ samotná je Krišna. Keď povedal: 

„Medzi všetkými zmyslami, Ja som myseľ“, to znamená, že vaša myseľ sa musí zamerať na 

Neho. Ak je vaša myseľ zameraná na Neho, všetko vo vašom živote bude dokonalé. Ale ak 

je vaša myseľ od Neho odklonená, nastane problém. 

Nejde o to, čo vám hovoria ľudia. Je to o tom, čo cítite vo svojom vnútri. Ak skutočne obrátite 

svoju myseľ dovnútra a skutočne Ho cítite, uvidíte, že Bhagavad Gítá je váš život samotný a 

že chce, aby ste sa k nemu priblížili. Chce vás pre seba. 

Keď niekoho milujete, chce, aby ste mu boli bližšie, ale s očakávaním niečoho. (Ale 

s Bohom) to tak nie je. Vlastne chce, aby ste boli bližšie svojmu vlastnému ja. Pretože váš 

átmá chce iba to, nič iné. Váš átmá nemá nič spoločné s týmto svetom. Musíte sa Ho však 

naučiť počúvať. Ide o to, že vždy počúvate to, čo je vonku. Vždy počúvate ľudí. Preto 

nenapredujete. Musíte sa naučiť počúvať, čo hovorí On. 

https://paramahamsavishwananda.com/talk/celebrating-the-new-year-2020 

https://paramahamsavishwananda.com/talk/celebrating-the-new-year-2020
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1. Vianočný list a zmena adresy 

Vianočný a novoročný list Priateľov Bhakti Margy spolu s vianočným pozdravom bol 

odoslaný z pošty v Bad Schwalbachu v polovici novembra 2019 do 44 krajín. Toto je 

jediná zásielka, ktorú Priatelia Bhakti Margy zasielajú všetkým členom, ktorí nám dali 

úplnú adresu. V prípade, že ste list nedostali, môžete nás informovať na adrese 

friends@bhaktimarga.org. 

Všetky otázky a dodatky (adresa, meno, členstvo atď.) posielajte na adresu 

friends@bhaktimarga.org. Urmilaavati alebo Anjushri vám radi odpovedia. 

 

2. Vianočný darček 

Veľkorysý vianočný darček od Paramahamsu Vishwanandu, ktorý vybral pre Priateľov 

Bhakti Margy v južnej Indii v januári 2019, bol veľmi ocenený a potešil mnoho sŕdc. Je to 

„poďakovanie“ všetkým členom. 

 

Podrobný popis štyroch múrti nájdete na konci tohto spravodaja. 

Ak ste si ešte nevyzdvihli zvolenú múrti Pána Báládžího (Pána Višnua), bude naďalej k 

dispozícii na informačnom stole Priateľov Bhakti Margy v Shree Peetha Nilaya u 

Urmilaavati alebo Anjushri. Za týmto účelom sa prosím preukážte svojou členskou 

kartou. 

 

Môžete tiež niekoho požiadať, aby vám darček vyzdvihol. Za týmto účelom nám uveďte 

meno osoby a dajte jej fotografiu svojej členskej karty, napr. na mobilnom telefóne. Tieto 

darčeky bohužiaľ nemôžeme poslať poštou. 

 

3. Členská karta Priateľov Bhakti Margy 

Keď prídete do Shree Peetha Nilaya, prosím, majte so sebou vždy svoju členskú kartu 

Priateľov Bhakti Margy. Je potrebné ukázať ju vždy, keď si prajete získať informácie od 

Priateľov Bhakti Margy. 

 

Dôležité: Platobnú kartu Priateľov Bhakti Margy nie je možné použiť na rezervácie izieb 

a stravy v SPN, pretože je naprogramovaná na 10% zľavu. 

Pri platbe prostredníctvom členskej platobnej karty Priateľov Bhakti Margy sa 

automaticky odpočíta celoročná zľava 10%. Ak to nefunguje, kontaktujte Urmilaavati 

alebo Anjushri z Priateľov Bhakti Margy. Vo väčšine prípadov sa problém dá rýchlo 

vyriešiť. 

Dajte nám vedieť, keď ste svoju kartu stratili. Ak chcete, môžete kartu deaktivovať a 

hodnotu stratenej karty môžete preniesť na novú (za opätovné vydanie karty zaplatíte 

menej ako 5 EUR). 

 

4. Webová stránka  

Priatelia Bhakti Margy prevádzkujú webovú stránku s nasledujúcimi témami: 

- Prehľad, anglicky 

- Možnosti platby v 15 jazykoch 

- Formulár žiadosti, anglicky 

mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:friends@bhaktimarga.org
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- Živé vysielanie pre Priateľov Bhakti Margy (livestream), anglicky 

- Archív Spravodaja: Od roku 2016 sa každý rok vydávajú tri Spravodaje v 14 jazykoch. 

Kde nájdete webovú stránku Priateľov Bhakti Margy? 

- Otvorte webovú stránku Bhakti Margy www.bhaktimarga.org 

- Prejdite nadol do dolnej časti stránky (v časti Obchod a ďalšie informácie) a kliknite    

na Priatelia Bhakti Margy. 

 

5.  Udalosti naživo (livestream) s Paramahamsom Vishwanandom  

Niektoré udalosti Shree Peetha Nilaya sa vysielajú naživo pre členov Priateľov Bhakti 

Margy, ktorí pravidelne posielajú svoje príspevky. Toto je ocenenie vašej podpory. 

 

Asi týždeň pred udalosťou dostanete pozvánku s heslom, ktoré sa pri každej udalosti mení. 

(Z tohto dôvodu si ho nemusíte ukladať.) Používateľské meno je vždy FoBM, nie vaše 

vlastné meno, pretože ste súčasťou Priateľov Bhakti Margy (FoBM). 

Pozvánka sa odošle ako informačný letáčik v 15 jazykoch. Skontrolujte tiež priečinok s 

nevyžiadanou poštou alebo vyradenou poštou, ak v normálnej e-mailovej schránke 

pozvánku nenájdete. 

Toto je zoznam plánovaných priamych vysielaní Bhakti Margy na rok 2020. Z 

bezpečnostných dôvodov porovnajte dátumy pred každou udalosťou s dátumami 

uverejnenými v kalendári udalostí BM, pretože v krátkom čase môže dôjsť k zmenám. 

Plán udalostí vysielaných naživo (livestream): Dni udalostí 2020 

Dátum Vysielanie naživo pre 
PRIATEĽOV BHAKTI MARGY iba 
s HESLOM 
 
 

Bhakti Marga naživo 
bez hesla pre každého 

21/02/2020 Šivarátrí  

25/03/2020  
 

Čaitra Navarátrí 

26/03/2020  Čaitra Navarátrí 
 

27/03/2020  Čaitra Navarátrí 
 

28/03/2020  Čaitra Navarátrí 
 

29/03/2020  Čaitra Navarátrí 
 

30/03/2020 
 

Čaitra Navarátrí  

31/03/2020 
 

Čaitra Navarátrí  

01/04/2020 
 

Čaitra Navarátrí 
 

 

02/04/2020 Čaitra Navarátrí 
 

 

06/05/2020 Narasimha Čaturdaší  
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13/06/2020 
 

Gurudév Džajantí  

12/08/2020  Krišna Džanmáštamí 
 

22/08/2020 
 

 Ganéš Čaturthí  
Ranné motlitby 

17/10/2020  Navarátrí 
 

18/10/2020  Navarátrí 
 

19/10/.2020  Navarátrí 
 

20/10/2020  Navarátri 
 

21/10/2020  Navarátri 
 

22/10/2020 
 

Navarátrí  

23/10/2020 Navarátrí 
 

 

24/10/2020 Navarátrí 
 

 

25/10/2020 Navarátrí  
 

14/11/2020 Díválí / konečne 
 

 

26/11/2020 Tulsí Viváha 
 

 

30/11/2020 Babaji Day  
 

 

31/12/2020  Silvester 
 

  

6. Extra Informácie: Kurkuma 

Niekoľko hlavných myšlienok o kurkume: 

Na daršane s Paramahamsom Vishwanandom dostávate malý sáčok s kurkumou. 

Kurkuma predstavuje čistotu a priaznivé začiatky. Je tiež spojená so zlatom. Mahá Lakšmí 

sa ňou rada necháva uctievať (v SPN a v rôznych chrámoch Šrí Vaišnava v Indii). S 

kurkumou, ktorú Gurudží dáva ľuďom osobne počas daršanu, dostanete Jej požehnanie 

(informácie získané  od Aaradhaka). 

Kurkuma (nazývaná tiež indický šafran) je veľmi zdravá, silne protizápalová korenina 

obsahujúca veľa antioxidantov, ktorá má pozitívny vplyv na trávenie (nadúvanie) a bolesť 

kĺbov, zlepšuje stav pokožky (akné, ekzémy) a podporuje zdravie pečene. Pomáha tiež pri 

cukrovke a srdcových chorobách, znižuje riziko alzheimerovej choroby a rast rakovinových 

buniek. Kurkuma sa v ajurvéde a v holistickej medicíne zoširoka používa od roku 500 pred 

Kristom. Účinnou látkou je kurkumín (v kurkume ako korenine sú približne 3% kurkumínu; 

kurkumín je tiež silný potravinový doplnok a prírodný liek). Je veľmi dobré kombinovať 

kurkumu s čiernym korením (účinná látka: piperín), čo napomáha lepšej absorbcii 

kurkumínu. Kurkuma sa tiež používa ako farbivo na tkaniny. 
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Vďaka 

Ak chcete zažiť lásku Boha, pomôžte, robte dobročinnosť. Toto otvorí srdce, pretože keď 
robíte dobročinnosť, nemyslíte na seba, myslíte na službu. 
 
 

Paramahamsa Vishwananda 
Just Love 2 
 
Váš pravidelný finančný príspevok je pre 

Bhakti Margu veľmi dôležitý, pretože 

pomáha šíriť posolstvo lásky 

Paramahamsu Vishwanandu v našom 

svete. Týmto spôsobom sa ignorancia a 

egoizmus môžu zmeniť na mier, jednotu a 

vzájomný rešpekt. 

Naša krásna planéta, Matka Zem, sa opäť 

stane miestom radosti a harmónie pre 

celé stvorenie. Požehnaním nášho 

satgurudéva Svámího Vishwanandu 

môžeme tento cieľ dosiahnuť. 

Úprimná vďaka za vašu pomoc a 

priateľstvo v mene Bhakti Margy! 

 

 

7. Príloha: Texty o  múrti  

Báládží (Venkatešwara) 

Pán Venkatešwara, tiež nazývaný Báládží, je 
hlavným božstvom chrámu Tirumala Venkatešwara, 
ktorý sa nachádza v Tirupati v Indii v Andhra 
Pradéši. 
Báládží-Venkatešwara stojí v Tirumale od úsvitu 
civilizácie, aby zachránil svojich oddaných pred 
zlom Kali jugy. História nedokáže vysvetliť alebo 
zaznamenať moc a schopnosti Boha, chrámu a 
kopca. 

Kedykoľvek je dharma v nebezpečenstve, tak sa na 
Zemi manifestuje Pán Višnu, aby zbavil svet zla. 
Višnu ako Varáha zničí zlého démona Hiranjákšu, 
ktorý kradne poznanie pravdy, ako je to 
zdokumentované vo védach, a usadí sa na 
posvätnom kopci Tirumala. Ako Venkatešwara opäť 
ničí zlých démonov, ktorí ohrozujú existenciu 
dharmy. Démoni predstavujú negatívne sily a činy, 
ktoré nás vedú k odklonu od cesty spravodlivosti. 
Zničenie zla a víťazstvo dobra sú základom 
všetkých náboženstiev, najmä hinduizmu. Báládží 

Gurudží počas Mahá Šivarátrí 
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je všadeprítomný a všemocný. Ako Višnu, všadeprítomný ochranca, sa identifikuje  s 
každým veriacim. 

Manželstvo Venkatešwaru a Padmavati: Po vojne v Mahabhárate vládol v krajine 
Thondaimandalam Akaša Rádža, ktorého hlavné mesto sa nachádzalo v Narayanapurame, 
neďaleko pohoria Venkatačhala. Keďže bol bezdetný, rozhodol sa vykonať veľkú obeť a keď 
bola pôda obrobená, objavil sa lotos s tisícimi okvetnými lístkami vo vnútri ktorého bolo 
dieťa. Bolo vtelením bohyne Lakšmí a bolo pomenované Padmavatí, keďže sa narodilo v 
lotose. Dieťa vyrástlo v krásne mladé dievča. 

Jedného dňa sa na dvore objavil mudrc Nárada, prečítal si jej dlaň a predpovedal, že bude 
nevestou Višnua. V ten istý deň Venkatešwara prenasledoval divého slona v lese 
Venkatačala a nasledoval ho do kráľovskej záhrady, kde sa stretol s Padmavatí, ktorá sa do 
neho zamilovala. Bolo predurčené, aby sa Višnu a Lakšmí v Kali juge zosobášili ako 
Šrínivásá-Venkatešwara a Padmavatí. 

Celý príbeh môžete nájsť na: http://blessingsonthenet.com/indianculture/hindugod-
hindugodess/articles/162/marriage-of-venkateshwara-and-padmavati 

 

 
Báládží (forma Mahá Višnua) s Ašta Lakšmí - 8 kvalitami Božskej Matky 

 

Je večnou manželkou, 
ktorá slúži Pánovi 
Nárájenovi vo Vaikunte. 
Ona je jedinečná medzi 
všetkými ženskými 
božstvami, pretože je 
priamou spásonosnou 
milosťou Pána. Duše 
uväznené svetskou 
existenciou sa obracajú 
k jej milosrdenstvu, a 
tým získavajú priazeň 
Pána, a preto je známa 
ako Matka vesmíru. 

Šrí Mahá Lakšmí je 
stelesnením lásky a 
krásy. Prišla z oceánu 
počas veľkého  mútenia 
Mliečneho Oceánu. Keď 
sú srdce a myseľ 
rozvírené, potom sa 
duchovné bohatstvo 
prebudí a tým 
duchovným bohatstvom 
je Mahá Lakšmí. Je 
jedna, má však 8 

osobitných vlastností, ktorými je uctievaná alebo velebená. Dáva 8 rôznych darov alebo 8 
rôznych foriem prosperity: 

1. Ádi Lakšmí - prvotná bohyňa matka žije vo Vaikunte; stará sa o všetkých 

http://blessingsonthenet.com/indianculture/hindugod-hindugodess/articles/162/marriage-of-venkateshwara-and-padmavati
http://blessingsonthenet.com/indianculture/hindugod-hindugodess/articles/162/marriage-of-venkateshwara-and-padmavati
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2. Dhana Lakšmí - bohyňa materiálneho bohatstva, peňazí a oblečenia 

3. Dhanja Lakšmí - bohyňa dobrej úrody a obilia, poskytuje jedlo 

4. Gaja Lakšmí - bohyňa moci a sily, poskytuje hojnosť 

5. Santana Lakšmí - bohyňa potomkov, bohatstvo detí s vysokou duchovnou kvalitou 

6. Veera Lakšmí - bohyňa odvahy a vnútornej sily 

7. Vidžaja Lakšmí - bohyňa víťazstva šiestich nižších kvalít 

8. Aišvarja Lakšmí - bohyňa mocných síl, udeľuje duchovnú múdrosť a dary  
 (zdroj: prejav Paramahamsu Vishwanandu na Mahá Lakšmí jadžni 2014, WikiPédia, a ako je vyjadrené v 

nástenných maľbách Bhutabhrteshwarnath Mandíre) 

 

Pán Báládží s Vaišnava Tilakom ako Prabhavali 

Na každej strane sú veľmi často 
modelované špeciálne symboly 
Boha, ku ktorým Prabhavali patrí; 
napríklad sankha a čakra sa 
nachádzajú v spojení s 
Prabhavali Višnua. Prabhavali je 
zdobený kruhový alebo oválny 
prsteň. Tilak je značka alebo 
symbol tradične nosený na čele 
hinduistov, ktorý vyjadruje jeho 
špecifickú duchovnú príslušnosť. 
Hovorí sa, že prináša nositeľovi 
ochranu a prosperitu. 

Vaišnavský tilak sa nazýva 
úrdhva pundra a vaišnavisti ho 
nosia, aby ukázali, že sú oddaní 
Višnua. Tilak Bhakti Margy je 
prispôsobená verzia tilaku Šrí 
sampradáje (dá sa preložiť ako 
„tradícia“, „duchovná línia“). 
Vyrába sa pomocou čandanu 
(pasta zo santalového dreva) a 
kumkumu (červená kurkuma). 

(zdroj: WikiPedia a BM manuál oddaného) 

Báládží tilak tu možno vnímať ako zobrazenie našej duchovnej praxe (sádhany), 
pripomienka toho, čo by sme mali žiť a dosiahnuť ako vaišnavovia: slúžiť nohám 
Najvyššieho. 

 

Pán Padmanabha 

Padmanabha je Bohom s lotosovým pupkom. Ten, z ktorého pupku sa rozvinul lotos, v 
ktorom bol Brahma, ktorý vytvoril vesmír a jeho pravá ruka sa dotýka šivalingamu, možno ho 
považovať za Trimúrti. 

Pán Ananta Padmanabham odkazuje na Šrí Ananta Padmanabhaswamu z chrámu 
Thiruvananthapuram v Kerale v južnej Indii. Názov mesta Thiruvananthapuram v 
Malayalame sa prekladá ako „Mesto Pána Anantu (Pána hadov)“, odkazujúce na božstvo 
chrámu Padmanabhaswamu. 
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Ananta je sanskritský výraz, ktorý znamená nekonečné alebo neobmedzené; znamená to 
tiež „večné“, „nekonečno“ alebo nekonečné rozpínanie alebo bez obmedzenia.  

Je to jedno z mnohých mien 
Pána Višnua. Ananta sa tiež 
označuje ako Šéšnág, nebeský 
had, na ktorom Pán Višnu leží. 
Chrám Pána Ananta 
Padmanabhaswamu je po 
celom svete známy svojou 
krásou a majestátnosťou. Je 
venovaný Pánovi Višnuovi a je 
jedným zo 108 svätých 
Višnuovských chrámov alebo 
„divya-déšamov“. Divya-
déšamy sú božské príbytky, 
ktoré uctievalo 12 Alvarov v 
Divya Prabandham, zbierka 
4000 tamilských veršov 
uctievajúcich Pána Nárájenu a 
ďalšie Jeho podoby. Chrám 
Pána Ananta 
Padmanabhaswamu je jedným 

z najdôležitejších chrámov na svete a jedným z najstarších chrámov v Indii. Je to staroveký 
Šrí vaišnava chrám, o ktorom sa vie, že je druhým najbohatším chrámom na svete. Hlavné 
božstvo, Pán Ananta Padmanabhaswamu, je zakotvené v pozícii Anantašajana, večného 
jogínskeho spánku na hadovi Adišéšovi. (Internetový výskum) 
Totá darovaná múrti je replikou Jeho podoby v chráme Thiruvananthapuram v Kerale v 
južnej Indii. 

 

 

  Mátádží Anjushri, Mátádží Urmilaa a Paartha 

 

V mene 

ášramu Shree Peetha Nilaya, Bhakti Marga Centrum, Springen 

 

 


