Akhand Ramayan Paath
Vrijdag 27 tot en met 28 november 2020
Mandir Shri Ketumaleshwar Dhaam
Aanvang vrijdag 27 nov : 13:00 uur – zaterdag 28 nov avond
In het leven van velen is Shri Ramcharitmanas een leidraad waarmee men een
gezond, gelukkig en succesvol leven heeft. Daarnaast is het een van onze
Geschriften die het meest gereciteerd wordt in de wereld.
Er is gezegd dat in het huishouden of de plek waar Ramcharitmanas wordt
gereciteerd, daar waar er regelmatig Ramayan paath wordt gedaan er geen ellende
zal zijn. Op die plekken huist er rust, reinheid, geluk en nog meer positieve zaken.
Vanuit onze Stichting en Mandir willen wij een bijdrage leveren om de corona periode
door te komen. Daarom gaan we in deze heilige Kartik maand Akhand Ramayan
paath doen in Mandir Shri Ketumaleshwar dhaam en opdragen aan iedereen op de
Wereld.
Het zal starten op vrijdag 27 november om 13:00 uur en zal naar verwachting
eindigen in de avond van zaterdag 28 november.
U dient zich op te geven ivm de geldende corona maatregelen.
Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze zegenrijke paath. Neem uw
Ramayan mee en lees mee met ons of kom luisteren om de innerlijke rust te ervaren.
Om deze 2 dagen vorm te geven hebben wij uw hulp nodig.
U kunt ons helpen door een financiële bijdrage voor de onkosten. Daarnaast kunt u
helpen door te zorgen voor maaltijden op deze 2 dagen, door benodigde spullen te
doneren, bloemen, prasaad of hulp voor schoonmaak en bijkomende klussen in de
Mandir.
Tot dan!
Mandir Shri Ketumaleshwar Dhaam
Provincialeweg 19 , 9864 PA Kornhorn
Gemeente Westerkwartier , Provincie Groningen
Voor meer informatie kunt u gerust contact op nemen met ons op:
+31 6-25084137 / +31 6-47988086 / +31 6-47334747
Email: sanatan@hotmail.nl / srpsan@live.nl
website: www.muhurta.nl
Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland
Bankreknummer / NL16 INGB 0001 7261 38

