Chaitra Navratri met Ram Katha
Maandag 12 april tm woensdag 21 april 2021
Ashram Shri Dutcheswar Dhaam
Tijdens de Chaitra Navratri eren we Mata Durga ji met aansluitend op de laatste dag viering
van Ram Nawmi, de verschijningsdag van Shri Ram Bhagwaanji.
In onze beide locaties staat in de Chaitra Navratri Ram Katha centraal. Ook dit jaar zullen
onze sprekers u de wijsheden en de vele inspirerende leerrijke Katha’s uit de Ramcharitmanas
brengen om toe te passen in uw leven.
Programma:
18.00 – 19.00 uur * Puja en gelegenheid om prasad en dhaar te offeren
19.00 – 20.00 uur * Katha door Acharya Shankar ji
20.15 uur *Aarti Prasaad
Zoals u weet is het nog steeds belangrijk om de gestelde maatregelen te volgen van het
RIVM en onszelf en onze medemens te beschermen. Eenmaal in Ashram vragen wij u om
uw mondkapje te dragen en 1,5 m afstand te bewaren en de aangegeven regels in de
Ashram te volgen. Komt u niet als u of iemand uit uw gezin ziek of verkouden is.
Wij vragen u daarom om vooraf een afspraak te maken als u ons wilt bezoeken.
U kunt ons bereiken op de onderstaande nummers voor het maken van een afspraak of
voor uw vragen. * 06-47988086 / 06-40748408
Ook stellen we u in de gelegenheid om een puja uit te voeren in de Ashram.
Als u dat wilt dan kunt u contact opnemen met Sawita op nummer 06-41824350.
Dankzij uw steun en donaties is het mogelijk om onze programma’s steeds voort te zetten.
Uw hulp blijft welkom en ook deze Navratri vragen wij uw financiële hulp.
Uw bijdrage, klein of groot, kunt u overmaken op onze banknummer met rekeningnummer
NL16 INGB 0001 7261 38 t.n.v. Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland
*website: www.muhurta.nl * email: sanatan@hotmail.nl / srpsan@live.nl
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