
Nový chrám Šrí  Kripeshwarnath - srdce sŕdc 
 
 

Staňte sa jedným z 312 anjelov, ktorí to 
umožnia 
 
Drahí priatelia a gurudžího rodina, 
 
Ako ste si iste vedomí, jedna z hlavných 
gurudžího priorít (Paramahamsa Šrí 
Svámí Vishwananda) je vytvorenie 
nového veľkého chrámu v jeho hlavnom 
ášrame Shree Peetha Nilaya. 

 
Chrám bude nazvaný Šrí Kripeshwarnath, 
čo znamená „milosť Boha“ (krpá a Íšvara),  
ktorý je vládca (nath) tohoto sveta. To 

nám pripomína, že Boh je v podstate za všetkým a že táto láska bude nepochybne vládnuť svetu. 
Neustále dáva svoju milosť. Avšak to, ako sa táto milosť manifestuje v našich životoch, záleží na tom, 
ako reagujeme na Božiu nekonečne milujúcu prítomnosť a aký priestor v našich životoch sa 
rozhodneme tomu venovať. To je jeden z dôvodov, prečo sú chrámy dôležité v našich životoch. 
Pomáhajú nám prísť do styku s Božou milosťou. 
 
Buďte v srdci sŕdc 
 
Gurudžího poslanie Bhakti Marga je v jeho srdci, to je to, čo sem prišiel robiť:  
Otvoriť srdcia ľudstva. Shree Peetha Nilaya ako hlavný ášram je srdce jeho celosvetového poslania.   
 
Chrám Šrí Kripeshwarnath bude teda srdcom jeho hlavného ášramu. Umožnením vzniknutia tohoto 
nového chrámu vkladáte vaše meno a vašu lásku takmer doslovne do srdca sŕdc, navždy.  
 
Zo Šrí Kripeshwarnath bude mať úžitok nespočetné množstvo hľadačov z celého sveta, ktorí navštívia 
Shree Peetha Nilaya v priebehu nasledujúcich rokov, dekád a storočí. Toto posvätné miesto bude hrať 
významnú rolu v prinesení transformácie svetu, ktorá je tak veľmi potrebná. 
 
Zatiaľ čo súčasný chrám má kapacitu približne 100 návštevníkov, nový chrám poskytne 4 - 5 krát viac 
miesta.  
 

Rám Navamí apríl 2016. Gurudží vybral 
stavenisko budúceho chrámu ako miesto na 
obrad. 
 
312 srdečných záväzkov  

 
Gurudží často zdôrazňuje, že chrám je pre 
každého a môže sa tak udiať len ak to mnoho 

pomáhajúcich rúk a sŕdc chce a spolupracuje. Preto sme vás oslovili počas Šivarátri 2016 so špeciálnym 
programom s názvom 300 (12), kde sme prezentovali možnosť urobiť špeciálny záväzok.  
 



Kampaň „300“ hľadá 300 anjelských oddaných, ktorí budú dávať 100 eur mesačne počas 12 mesiacov. 
Kampaň „12“ hľadá 12 anjelov, ktorí dajú 30 000 eur počas 12 mesiacov. 
 
Mnohí z vás sa ozvali a s potešením vám oznamujeme, že už 83 sa zaviazali programu „300“, to je viac 
než 25% a 8 sa zaviazali do programu „12“ - viac než 65%!   
 
 
To je veľkolepý začiatok v tak krátkom čase a za to vám ďakujeme z celého srdca. Jednako, aby sme 
dosiahli náš cieľ, potrebujeme, aby sa viacerí z vás pridali k tomuto úsiliu. 

 
Cieľ: Otvorenie v lete 2017 

 
Renovácia súčasnej daršanovej budovy sa 
skladá z troch fáz, z ktorých prvá fáza je tou 
najdôležitejšou: stavba nového chrámu. 
Môžete vidieť mesačné aktualizácie 
stavebných prác na našom webe 
- https://www.bhaktimarga.org/fundraising. 

 
Nachádza sa v suteréne (priestory bývalého 
bazéna) a stavebné práce sa začali pred pol 

rokom. Na základe odhadu našich architektov potrebujeme 800 000 eur, aby sme dokončili práce na 
chráme. Naším cieľom je otvoriť ho v lete 2017.  
 
Doteraz sme vyzbierali vyše 270 000 eur. Aby sme dosiahli potrebných 800 000 eur, naša „armáda“ 
312 anjelov, ktorí sú odhodlaní urobiť tento špeciálny záväzok, musí ďalej rásť. Na znak vášho 
prepojenia s chrámom a gurudžím a naopak, jeho prepojenia s vami, vaše meno (a ak chcete, aj členov 
vašej rodiny) bude vyryté na budúcom oltári Šrí Kripeshwarnath (pozrite si video na 
https://www.bhaktimarga.org/fundraising). Môžete tiež spojiť sily a vytvoriť tímy, v ktorých sa viacero 
ľudí zapojí do jedného záväzku. Niektorí z vás to už takto urobili - je to ďalší krásny spôsob, ako podporiť 
túto iniciatívu. 
 
Nedávno, keď gurudží vyšiel zo súčasného chrámu a uvidel, koľkí ľudia museli zostať vonku kvôli 
nedostatočnej kapacite chrámu, povedal: „Je tu toľko ľudí, skutočne potrebujeme nový chrám. Keby 
sme ho mali, všetci by ste sa tam zmestili.“ 
 

Nie je to o tom, kto potrebuje nás, sme to my, 
kto potrebuje jeho, jeho lásku a milosť. Tento 
chrám je pre nás a ľudstvo a sme to my, kto 
sa musí prebudiť a chcieť, aby sa to stalo. 
Tým, že dáme časť seba, ukážeme Bohu a 
guruovi, že naozaj chceme, aby bol prítomný 
v našich životoch. Urobme to! 

 
Celkovo je Bhakti Marga aktívna vo viac než 
40 krajinách. To v priemere znamená menej 
než 10ľudí v každej krajine. Ak cítite, že by ste 
mohli byť jedným z týchto anjelov stavajúcich 
chrám pre ľudstvo, jednoducho pošlite email 

na fundraising@bhaktimarga.org s predmetom „300” (alebo „12”), a my vám zašleme pokyny, ako 
prispievať. Tešíme sa na vašu odpoveď. 
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Mnohokrát ďakujeme, 
 
Pre viac informácií a najnovšie správy o novom chráme navštívte našu stránku získavania finančných 
prostriedkov. https://www.bhaktimarga.org/fundraising 
 
S láskou, 

 
Svámí VishwaKurunandhanananda 
Bhakti Marga Získavanie finančných prostriedkov - +49 178 320 48 01 – 
fundraising@bhaktimarga.org 
 
„Lebo kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.“  
Matúš 6 :21 
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