Maha Shivratri
Mandir Shri Ketumaleshwar Dhaam
Donderdag 11 maart 2021
In de Vedische kalender kennen we in totaal 12 Shiva ratri’s, elke maand 1. Maar de aller
belangrijkste is de Maha Shivaratri van de maand Phalgun. Door te bidden tot Shiva
Bhagwaan ji verkrijgt de Bhakta innerlijke kracht, rust en zegen om in het leven datgeen te
bereiken wat men wenst. Het is onbeschrijfelijk om de vele zegeningen op te noemen. De
Shivabhakta weet als geen ander dat deze nacht de belangrijkste nacht van het jaar is om
zijn/haar energie op te laden.
Ook in Mandir Shri Ketumaleshwar Dhaam zullen wij dit jaar de Maha Shivratri vieren. Wij
stellen u in de gelegenheid om mee te doen aan Shivabhishek en uw phool, prasaad, jal en
melk te offeren.
De Mandir is open vanaf 16:00 uur en de Puja begint om 17:00 uur. Wij zullen open zijn tot
07.00 uur 12 maart.
Het programma ziet er als volgt uit:
Puja, mantra jaap, Shivabhishek, katha, jaap , bhajan & kirtan.
U mag overal aan meedoen.
De Aarti zal rond 19.30 uur plaatsvinden zodat men tijdig thuis kan komen.
Wij hebben besloten om de hele nacht programma te maken en zullen 4 prahar puja doen
met aansluitend Havan om 06.00 uur uur in de ochtend.
Degenen die de nacht blijven bieden wij de mogelijkheid om zich op te frissen. Neem uw
eigen toiletspullen en handdoek mee.
Neem uw mondkapje en eigen ontsmettingsmiddel mee en bewaar afstand als u in de
Mandir zit.
Wilt u aanwezig zijn dan vragen wij u om vooraf te bellen en uw naam door te geven op een
van de onderstaande nummers. Kom niet bij klachten van uzelf of uw gezin.
Zo kunnen wij alles in goeden banen begeleiden in verband met veiligheid,
Donaties
Uw hulp is hard nodig om onze activiteiten voort te zetten. Financiële steun is nodig om onze
locaties open te houden. Hiervoor kunt u bv ook vaste donateur worden, of dit zelf regelen
via uw bank. Dit bied ons vastigheid en u de gelegenheid om een goed doel permanent te
steunen. Machtigingen voor donateur via incasso liggen in de Ashram of kunt u vinden op de
website. Alle bijdragen, hoe klein ook zijn welkom. Heeft u vragen laat het ons weten dan
helpen wij u graag.
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