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శీ్రవ ెంకటేశ్వర కళ్యాణమహో త్సవము   2-5-2015 

     స్వస్తి శ్రీ చ ెంద్రమాన శ్రీమనమద్న మ స్ెంవత్సర వ ైశాఖశుద్ద  చత్ురధశి అనగా ది 2-5-2015 శ్నివారము శ్ర ీఅలివేలుమెంగా 
పద మవతీ స్మేత్ శ్రవీ ెంకటేశ్వరస్ావమివారల కళ్యాణ మహో త్సవము జరుపబడును.  ఈ కళ్యాణ నిి స్ామూహికెంగా 
జరుపబడును కేవలెం 20 జెంటలకుమాత్రమే చేయెంచుకునే అవకాశ్ముని కారణెంగా  భకుి లు త్వరగా మీ పేరుల  పూజారిగారికి 
తెలియజేస్త  వరా యెంచుకోవలెను. త్మలపాకులు పువువలు పెండుల  కళ్యాణము చేయెంచుకునే ద్ెంపత్ులు తెచుుకోవలెను 
మిగిలిన పూజా ద్రవాములు దేవాలయెంవారు యస్ాి రు  కళ్యాణ నికి ఫీజు కేవలెం 15 ప ెండుల  మాత్రమే అని 

లియజేస్ుి న ిము.వివరాలకు పూజారిగారిని స్ెంపరదిెంచవలెను.Landline 01772 798512 or Mobile 07597021071. 

శీ్ర హనుమాన్ జయెంతి 13-5-2015 

    స్వస్తి శ్ర ీచ ెంద్రమాన శ్రమీనమద్న మ స్ెంవత్సర వ ైశాఖ బహుళ ద్శ్మి బుధవారము అనగా ది 13-5-2015   శ్ర ీ

ఆెంజనేయస్ావమివారికి జయెంతి  కావడము  అదేరోజు పూరావభాద్ర నక్షత్రము కావడము    చ లా చ లా విశేషము కావున 

ఈరోజు అభిషేకము ,త్మలపాకులతోను గెంధస్తెంధూరముతోను స్ావమివారికి పూజలు చేయబడును ఆస్కిిగల  భకుి లు మీ 

ఉదయ ాగరిత ా మీకు వీలెైనస్మయెంలొ విచేుస్త పూజలు చేయెంచుకోవచుును పూజారిగారు  దేవాలయ పరా ెంగణెంలో నివస్తెంచ ే

కారణెంగా  మీరు ఏస్మయములోన ైన  పో నుచేస్త స్ెంపరదిెంచవచుును. 

తెలుగుకమూమూనిట ిఅసో్ షీఏషన్ స్ెంవత్సరబహిరెంగస్భ (AGM);   

 7-6-2015ఆదివారము :  స్ాయెంత్రెం 6 గెంటలకు కమిటీ  ఎలక్షన్ జరుగును: కమిటీలో చేర ి

దేవాలయాభివుు దిదకి కుీషతచేయద్లచిన స్ెంఘస్భుాలకు గొపప అవకాశ్ము.ఈరోజు మద ాహిెం 3.00గెంటలనుెండి 
మనస్ెంఘభవనములో న మినేషన్ పత్రములు యవవబడును.కమిటీలో స్భుాలుగాచేరాలని కోరికవుెండి ఆ స్మయానికి 
ఉదయ ా గరిత ాగాని వేర ేఏకారణెంగాన ైన    రాలేనివారు ఫొ నుచేస్త వారి  ఆశ్కిిని తెలియజేయవచుును 
 

గొద వర ిపుషకరాలు 14-7-2015 మెంగళవారము పరా రెంభమగును     
 స్తెంహరాశిలో గురుడు పరవేశిెంచినపుద్ు మన గోద వరి నదిక ి పుషకరాలు పరా రెంభమగును.మన పద్ధతి పరకారెం వీటిని  12 

రోజులు నిరవహిస్ాి రు గెంగపూజ విశేష ద నములు, పెద్దల పేరుల  చెపతప వారి పేరిట స్వయెంపాకెం ఇవవడెం వలన ఈరోజులోల  

విశేషమ ైన ఫలము కలుగును. కావునభకుి లెంద్రికి మనవి 14-7-2015 మెంగళవారము నుెండి 25-7-2015 శ్నివారము 
వరకు మన దేవాలయములో పరతిరోజూ పరతేాక పూజలు నిరవహిెంచబడును. 

17-7-2015   శుకీవారము ద్క్షిణ యన  పరా రెంభమగును: 
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 31-7-015  గురుప రిిమ ,వాాస్ప రిిమ. శుకీవారము:  స్వస్తి శ్ర ీచ ెంద్రమాన శ్రీ 

మనమద్న మ స్ెంవత్సర అధిక ఆషాడ శుద్ధ ప రిిమ శుకవీారము అయనది  ఈరోజు షతరిడీస్ాయబాబాకు  విశేషమ ైన 
పూజలు పాలభిషేకములు నిరవహిెంచబడును. 

  వరలకి్షమ వరత్ము 28-8-2015 శుకీవారము: స్వస్తి శ్ర ీచ ెంద్రమాన శ్రీ మనమద్న మ స్ెంవత్శర 

శాీవణ శుద్ధ  ద వద్శ్ర శుకవీారము వరలక్షిమ వరత్ెం :కావున ఈరోజు వరలక్షిమ వరత్ెం చేయెంచుకోవడెం వలన స్కల స్ భాగాములు 
కలుగును .భకుి లు యెంటివద్దగాని గుడివద్దగాని భకిిశ్దీ్దలతో ఈ వరత్మాచరిెంచి వరలక్షిమదేవి కుీపకు పాత్ుర లు 
కాగలరు.పూజారిగారిని ఇెంటికితీస్ుకెళ్ళి వరత్ము చేయెంచుకునే భకుి లు ముెంద్ుగా స్ెంపరదిెంచవలెను. Ladnline 01772 

798512 or Mobile 07597021071. 

స్ామూహకి స్త్ాన ిరయణస్ావమివరత్ము :29-8-2015 శ్నివారము ;స్వస్తి శ్ర ీ

శ్రమీనమద్న మ స్ెంవత్సర శాీవణ శుద్ద  ఫ రిిమ:ఈరోజు శ్రీ రమాస్హిత్   

వీరవ ెంకట స్త్ాన ిరాయణస్ావమి వరత్ెం స్ామూహికెంగా మన దేవాలయలో జరుపబడును.పూజ వివరాలకు పూజస్ామాగిీ 
వివరాలకు పూజారిగారిని స్ెంపరదిచవలెను దేవాలయానికి చెలిలెంచురుస్ుము స్బుాలకు కేవలెం £5 ప ెండుల  మాత్రమే 

ఈఅవకాశ్ము 20 జెంటలకి మాత్రమే కావున ఆశ్కిిగలవారు ముెంద్ుగానే మీ పేరుల  వరా యెంచుకోవలెను. Ladnline 01772 

798512 or Mobile 07597021071. 

శ్రీకిీషిజన మషటమి  5-9-2015 శ్నివారము: స్వస్తి శ్ర ీశ్రమీనమద్న మ స్ెంవత్సర శాీవణ బహుళ అషటమి 

.ఈరోజు శ్రకీిషిీభగవానుని  జనమదినము అయనది .ఈరోజు గుడిలో విశేషమ ైన పూజలు జరుగును.స్ాయెంత్రెం 5గెంటలనుెండి 
పెరుగుముెంత్ ఉటిటగటిట కొటటడము పతలలలకు మూాజికల్ కురచుల ఆటలు బహుమత్ులివవడము రకరకాల పతెండివెంటలతో 
విెంద్ు చేయబడును .భకుి లు మీకుతోచిన పతెండివెంటలు తీస్ుకురావలెను. 

పో లాెంభవరత్ము  13-9-2015 ఆదివారము అమావాస్ా.ఈరోజు పో లాల అమావాస్ా;  

కావున కెంద్మొకకను లేద  కెంద్ను గౌరిదేవి , లక్షిమదేవిగా వుెంచి ఆడవారు స్ెంత న భివుు దిద గురిెంచి పరతేాక పూజచేయడెం 
జరుగును.వివరాలకు పూజారిగారిని స్ెంపరదిెంచవలెను. 

విన యకచవితి 17-9-2015 గురువారము .స్వస్తి శ్రీ చ ెంద ర న శ్రమీనమద్న మ స్ెంవత్సర 

భాద్రపద్ శుద్ద చవితి అయనద ి.ఈరోజు విన యకచవితి పూజ గుడిలో జరుగును. 17-9-2015 గురువారము నుెండ ి25-9-
2015 శుకవీారము వరకు గణపతి నవరాత్ర మహో త్సవములు జరుపబడును.ఎవరెైన  భకుి లు ఈ నవరాత్ుర లోల  
గణపతిహో మాలు చేయెంచుకునే ఉదేదశ్ము కలిగితే పూజారిగారిని స్ెంపరదిెంచవలెను. 
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ఋషతపెంచమి 18-9-2015 శుకవీారము: స్వస్తి శ్ర ీచ ెంద ర న శ్రమీనమద్న మ స్ెంవత్సర భాద్రపద్ 

శుద్ద పెంచమి అనగా ఋషతపెంచమి అయనది .ఈరోజు స్ీి లీు త్మయొకక ఋత్ుస్ెంపరక దయషాలు పో య స్పిఋషుల 
ఆశ్రవరవచన నికి బరా హమణునికి ద్క్షిణత ెంభూలాలు స్వయెంపాకెం ఇవవడెం చ లమెంచిది. 

ఉెండ ర ళిత్దిద  30-9-2015 బుధవారము: స్వస్తి శ్ర ీచ ెంద ర న శ్రమీనమద్న మ స్ెంవత్సర భాద్రపద్ 

బహుళ త్దియ బుధవారము అయనది .ఈరోజు స్ీి లీు పూజారిగారికి ద్క్షిణత ెంభూలలు స్వయెంపాకెం ఇవవడెం చ లా 
మెంచిది ఎెంద్ుననగా, ఈరోజు ఉెండ ర ళిత్దిద గోవులకు పూజచేస్త త్రిెంచేటటువెంటి పెండుగ. 

దేవీశ్రనివరాత్ుర లు 13-10-2015 మెంగళవారము : ఆశ్రవజశుద్ద పాడామి అనగా 13-

10-2015 మెంగళవారము నుెండ ిదేవీనవరాత్ుర లు పరా రెంభమగును అనగా 13-10-2015 నుెండ ి22-10-2015 వరకు 
ఉద్యెం 5 గెంటల నుెండ ి10 గెంటలవరకు మరియు స్ాయెంత్రెం 4 గెంటలనుెండ ి9 గెంటలవరకు పరతీరోజూ అమమవారికి 
కుెంకుమారునలు నిరవహిెంచబడును .భకుి లు నవరాత్రమహో త్సవములలో పాలొొ ని  దేవి  అనుగహీను పొ ెంది  
స్తరిస్ెంపద్లను ఆయురారోగాఐశ్వరాములను పొ ెంద్గలరు.  ఉదయ ాగరిత ా  స్మయము  దొరకనివారు త్మ పేరుల  
గోత్రన మాలు ఇచిు 9 రోజులు మీ పేరన పూజలు చేయెంచుకోవచుును స్భుాలకు ఈ తొమిమదిరోజులకు గుడికి చెలిలెంచేద ి
కేవలెం £9 ప ెండుల  మాత్రమే.శ్మీపూజ గురువారము అయనద ి. 

అటలత్దిద29-10-2015 గురువారము:  ఈరోజు  కొీతి్గా పెళ్్ళిన  వారు  చేస్ుకునే చెందయరద్య 

ఉమాగౌరచ వరత్ము.వివరాలకు పూజారిగారిని స్ెంపరదిెంచవలెను 
 

దీపావళ్ళ  11-11-2015 బుధవారము: ఈరోజు దీపావళ్ళ అయనద ిభకుి ల స్ కాారదెం ఈ దీపావళ్ళ 

పెండుగను 14-11-2015 శ్నివారము స్ాయెంత్రెం జరుపబద్ును. ఈ 14-11-2015 రోజు   దేవాలయెంలో స్ాయెంత్రెం 6.30 

గెంటలనుెండి దీపాలెంకరణ త్రువాత్ బాణస్ెంచ   కారాకీమములు విెంధు   జరుగును భకుి లు ఎవరికితోచిన పతెండివెంటలు 
,బాణస్ెంచ  వారు తీస్ుకురావలెను . 

కారచికమాస్ము :స్వస్తి శ్ర ీచ ెంద్రమాన శ్రమీనమద్న మ స్ెంవత్సర కారచిక శుద్ద  పాడామి అనగా          12-11-2015 

గురువారమునుెండి కారచికమాస్ము పరా రెంభమగును .ఈన లమొతి్ము పరతీరోజూ స్ాయెంత్రము నెంద దీపము వ లిగిెంచబడును 
పరతీసో్ మవారము శివునికి పరతేాక అభిషేకములు చేయబడును.ఆశ్కిిగలభకుి లు పాలొొ నవచుును . 
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న గులచవితి 15-11-2015 ఆదివారము  : స్వస్తి శ్ర ీచ ెంద్రమాన శ్రమీనమద్న మ స్ెంవత్సర కారచిక 

శుద్ద చవితి ఈరోజు న గులచవితి అయనది.ఈరోజున శ్రసీ్ుబరహమణయాశ్వరస్ావమివారికి పరతేాకెంగా పాలతోఅభిషేకెం చేయబద్ును 
వివరాలకు పూజారిగారిని స్ెంపరదిెంచవలెను . 

కారచికప రిిమ 25-11-2015 బుధవారము . స్వస్తి శ్ర ీచ ెంద్రమాన శ్రమీనమద్న మ స్ెంవత్సర కారచిక 

శుద్ద ప రిిమ అయనది ఈరోజు పరమశివునికి విశేషమ ైన పూజలు అభిషేకములు జరుగును వివరాలకు పూజారిగారిని 
స్ెంపరదిెంచవలెను. 

పో లుస్వరఘము 9-12-2015 శుకీవారము :స్వస్తి శ్ర ీచ ెంద్రమాన శ్రమీనమద్న మ స్ెంవత్సర కారచిక 

బహుళ అమావాస్ా శుకవీారము రాతిర తెలలవారితే శ్నివారము పో లు స్వరఘము అయనద.ి భకుి లు త్మకు తోచిన ద నములు 
,స్వయెంపాకములు బరరహణులకు ఇచిున వ శేష ఫలిత్ము  కలుగును. 

స్ుబరహమణాషషతట  : 17-12-2015 గురువారము :స్వస్ీి రర  చ ెంద్రమాన శ్ర ీమనమద్న మ స్ెంవత్సర 

మారొశిర శుద్ద  షషతట  గురువారము స్ుబరహమణా షషతట  అయనద ి.ఈరోజున వల్లలదేవస్ేన స్మేత్ స్ుబరహమణయాశ్వరస్ావమికి పరతేాక 

పూజలు అభిషేకములు జరుగును .కళ్యాణము జరిపతెంచ లన ేభకుి లు పూజారిగారిని స్ెంపరదిెంచవలెను . 

స్భుాలకు గమనిక: మీ అెంద్రి ఆద్రాభిమాన లతో మన తెలుగు జనస్ెంఘానిి మా వ ెంత్ు కుీషత చేస్త 

నడుపుచున ిము ఏమ ైన  పొ రపాటుల  జరిగితే  పతరాాద్ులు మరియు   మీ స్లహాలను ఈమ ైలు ద వరాగానీ 
వుతి్రెంద వరాగానీ  తెలియజేయవలెను.Email address : info@venkateswara.co.uk స్భాత్వ రుస్ుము   చ లా మెంది 
చెలిలెంచిన రు, మరచిన స్భుాలు అనాధ   భావిెంచక  త్వరలో స్భాత్వరుస్ుము  పూజారిగారికి చెలిలెంచి రస్ీద్ు 
తీస్ుకోవలస్తనదిగా   కోరుచున ిము. మీ అెంధరి ధన స్హాయెంతోనూ  స్హకారాలతోనూ మాత్రమే ఈ స్ెంఘానిి 
దేవాలయానీి నడుపుచున ిమని మరొకకస్ారి గురుి  చేస్ుి న ిము. మీకు నూాస్ లెటరు  ఈమ ైలుద వరా 
అెంద్ుకోద్లచినవారు ద్యవుెంచి మీ ఈమ ైలు ఎడరస్ును పెంపతెంచవలెను ఈమారఘెం ద వరా స్ెంఘానికి పొ స్టల్ చ రిి 
త్గుొ త్ుెంది మరియు మీరెపుపడు మీ ఈమ ైలు తెరచిన  మీరు పరపెంచెంలో ఎకకడవున ి మీ నూాస్ మీ ఈమ ైలులోనే  
ఉెంటుెంది. ఈమ ైలు చూడనివారు తెలియజేయనవస్రెంలేద్ు మీకు యద విదిగా నూాస్ లెటరు అెంద్జేస్ాి ము . 
  పరతీన లా మాస్శివరాతిరకి  అభిషేకములు చేయెంచుకునేవారు పూజారిగారిని స్ెంపరదిెంచవలెను ఆయన మీకు గురుి  
చేస్ాి రు.పరతీ న లా మూడవ శ్నివారము 11-30నిముషములకు పరతేాక స్ుపరభాత్స్ేవ జరుగును . .పరతీ  శ్నివారము 
స్ాయెంత్రము మన దేవాలయెంలో భజన జరుగును  ఆస్కిి కలవారు పాలొొ నవచుును .       ఇటుల   

                                                                                                                             కారానిరావహకవరఘెం 
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SRIRASTHU     SUBHAMASTHU   AVIGNAMASTHU 

    SRI MAHAGANADHIPATHIYAE NAMAH: 

  

April 2015 News Letter 
 

 

Sri Venkateswara Kalayanam: Swasti Sri Chandramana Sri Manmadha Nama Year, Vaishakamasa Suddha 

Chaturidasi on 2-5-2014 Saturday Sri Venkateswara Kalayanam. On this day Sri Alivelu Manga, Padmavathi 

wed Sri Venkateswara Swamy. We have arranged couples to participate in this occasion. We have maximum 

capacity of 20 couples to perform the rituals at once due to limited space in the building. We request that 

interested members to forward their names in advance to the priest and bring Tamala Pakulu (Betel Leaf), 

Fruits and Flowers. There is a fee of £15.00 per couple is applicable. All devotees’ who endeavour to perform 

the Kalayanam contact the priest. For further information contact on: 01772 798512 or Mobile: 07597021071. 

 

Sri Anjaneya Swamy Jayanthi: Swasti Sri Chandramana Sri Manmadha Nama Year, Vaishka Bahula Dasami 

on 13-5-2014 Wednesday Sri Anjaneya Swamy Vari Jayanthi. On the day early morning commences with 

Swamy Vari Abhishekam, Tamalu Pakulu (Betel Leaf) and Sindhuram puja (Rituals) is performed. We kindly 

request all the devotees’ to attend and participate on this most precious occasion and receive Sri Hanuman 

blessings. Due to Job reason people can attend anytime by phoning priest to arrange at your convenient time.  

 

Telugu Community Association (AGM): on 7-6-2015 Sunday evening at 6pm community elections; those 

who wish to put their nominations forward and wish to take one of the leading role(s) to serve the community 

and those who are unable to attend can submit their nomination by phoning the community on 01772 798512. 

The nomination forms are given at 3.00pm on the same day. Wishing everyone success.  

 

Godavari Pushkaralu: Swasti Sri Chandramana Sri Manmadha Nama Year on 14-7-2015 Tuesday, the Jupiter 

enters into House of Leo in horoscope; therefore it is classed as Godavari Pushkaralu as it happens every 12 

years. Hence under our tradition this is celebrated over 12 days by giving donations and alms to poor, also those 

loved ones passed away donating under their names. For all devotees special announces from 14-7-2015 to 25-

7-2015 Saturday there will be daily pooja’s at the temple.  

 

Daksha’ayanam: 17-7-2015 Friday commences. 

 

Guru Pournami: Swasti Sri Chandramana Sri Manmadha Nama Year, Aashada Sudha Pournami 31-7-2015 

Friday Guru Pournami. For Sri Shiridi Sai Baba commencing early morning there is Abhishekam and Vibhooti 

(Chalk) rituals performed. Any interesting devotees can attend and participate on this day. 

 

Vara Lakshmi Vratam: Swasti Sri Chandramana Sri Manmadha Nama Year, Shravana Masa Sudha Dwadasi 

28-8-2015 Friday Sri Vara Lakshmi Vratam. This most auspicious occasion especially for ladies, we request 

that anyone interested in doing this Vratam at the temple or perform at their home, please contact the priest. 

Samoohika Sri Satyanarayana Swamy vratam: Swasti Sri Chandramana Sri Manmadha Nama Year, 

Shravana Suda Pournami on 29-8-2015 Saturday, Sri Rama Sahita Veera Venkata Satyarayana Swamy vratam. 

This vratam will be performed by couples and reduced fee of £5.00 is applicable. Please aware that maximum 

of 20 couples can be performed at once; this is because of limited space in the building. Those of you are 

interested submit your details in advance booking with Priest. For further information contact on: 01772 

798512 or Mobile: 07597021071  
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Sree Krishna Janmashtami: Swasti Sri Chandramana Sri Manmadha Nama Year, Shravana Bahula Astami 

Sree Krishna birth falls on 5th September 2015 Saturday celebration commences at 5pm.  There will be kid’s 

musical chairs and breaking Perugu Muntha (Yoghurt Pot) and lots more fun activities. We wish that everyone 

bring their children and some food would be appreciated and participate this wonderful event and celebrate. 

 

Polambravratam: on 13-9-2015 Amavasya Sunday. This day known as Polaalu Amavasya; on this day taking 

Kanda (YAM) or Gowari Devi, Lakshmi Devi is worshiped for those who do not have any kids. For further 

enquiry contact Priest. 

 

Sri Vinayak Chavithi: Swasti Sri Chandramana Sri Manmadha Nama Year, BhaadraPada Sudha Chavithi on 

17-9-2015 Thursday, on this day fall Hasta Star which is Lord Ganesh born in this Star and becomes most 

auspicious event in this year.  Sri Vinayak Chavithi (Ganesh), from this day onwards starts Sri Ganapathi 

Navaratrulu for 9 days (25-9-2015). There will be every day regular rituals performed on early morning and 

evening. If anyone interested in regular attendance for the puja can do so; there is fee of £9 for 9 days 

applicable and one day puja is £5.00. If devotees unable to attend but require the puja to be done on you and 

your family; they can give their details of name and gothram to the priest to perform for 9 days – fee applicable. 

On the last day Sri Ganapathi Nimjanam in the river, anyone would like assist on this day please ask priest for 

details. 

 

RushiPanchami: Swasti Sri Chandramana Sri Manmadha Nama Year on 18-9-2015, BhaadraPada Sudha 

Panchami alias RushiPanchami on the day. For especially females those wish redeem their karmic debts by 

donating alms to Brahmins, in order to receive blessings of 7 Maha Rushi’s. 

 

Undarallu Tadhi: Swasti Sri Chandramana Sri Manmadha Nama Year, BhaadraPada Bahula Tadhiya on 30-9-

2015 Wednesday. For the newly married couples should be fasting all day until evening, thereafter should be 

pray to the Cow and gifts are given to elderly couples. For further information contact the priest. 

 

DEVI NAVARATRULU: Swasti Sri Chandramana Sri Manmadha Nama Year Ashvija Sudha Poudyami on 

13-10-2015 Tuesday onwards DeviNavaratrulu commences. From 13-10-2015 to 22-10-2015 every morning 

5.00am to 10am and 4.00pm to 9.00pm everyday Sri Durga Pooja and Kumkum archana performed. We wish 

all devotees’ to taking blessings of Goddess Durga and live in prosperously. Any devotees interested in 

participating would welcome, if any reasons those who cannot attend; such as work related. They can give their 

names and gothram name to priest with fee of £9 for duration of nine days. For other requirements please 

contact Priest at the temple on 01772 798512. Samee pooja on Thursday. 

 

Attla Thadhi: on 29-10-2015 Thursday is Attla Thadhi, this is mainly celebrated by newly wedded couples, 

and especially females do Chandrodaya Uma Gouri Varatam, for further information contact priest. 

 

Deepavali:  Swasti Sri Chandramana Sri Manmadha Nama Year, Kartika masa on 11-11-2015 Wednesday is 

Deepavali but this will be celebrated on 14-11-2015 Saturday evening at 6.30pm there will be Deepalu lights  

and Lakshmi Devi pooja with neerajanam and mantra pushpalu will be given and thereafter fireworks. All 

enthusiastic people can bring their own home made food and fireworks. We eagerly are looking forward for this 

anticipation. 

 

Karthika Masam: Swasti Sri Chandramana Sri Manmadha Nama Year, Karthika Sudha Poudyami                  

on 12-11-2015 Thursday. Starting from Thursday every evening at 6.15pm Aakaasa Deepaardhana and Shiva 

Abhishekam will be performed, any interested devotees can attend. 
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Nagula Chavithi: Swasti Sri Chandramana Sri Manmadha Nama Year, Karthika Sudha Chavithi on 15-11-

2015 Sunday. On this day there is special pooja performed on god Subrahmanya Swamy. All those devotees 

interested in attending this occasion please contact priest. 

 

Kathika Pournami: Swasti Sri Chandramana Sri Manmadha Nama Year, Karthika Sudha Pournami on 25-11-

2015 Wednesday. On evening of this day Deepalu and Shiva pooja is performed. Anyone can attend. 

 

PoluSwargam: Swasti Sri Chandramana Sri Manmadha Nama Year, BhaadraPada Amavasya on 9-12-2015 

Friday. On this day it is known as PoluSwargam, it is occasion of giving donations. This can be in form of 

buying vegetables, cookery utensils and donating to priest. 

 

Sri Subrahmanyam Swamy Sashti: Swasti Sri Chandramana Sri Manmadha Nama Year, Margasira Sudha 

Sashti on 17-12-2015 Thursday. In the morning at 10am Sri Subrahmanyam Swamy Kalyanam performed 

thereafter neeranjanam and mantra pushpalu given. Anyone interested in performing this Kalyanam please 

contact priest. 

 

PUBLIC NOTICE: We have regular Suprabhataseva on every 3rd Saturday of the Month at 11.30am, it has 

been continuing past 3 decades. For all the existing members the Archana ticket is free. We have also reduced 

the payments for big puja’s and groups such as Sammohika Venkateswara Kalayanam. Satyannarayanavratam 

in temple. 

Priest is always available at the Temple unless he is gone for some other events. Whenever you need the priest 

for home puja’s, marriages, inauguration of new home, or any other events, you can take him by booking in 

advance with the committee member or contact the priest for availability. For further information contact on: 

01772 798512 or Mobile: 07597021071 

  

To all Telugu Community Members: the committee would like to thank everyone for their support 

throughout many years. We endeavour to accommodate festivals or any other occasions to all Telugu 

Community peoples. We are extremely happy for your contribution to the community. Some members of 

the Community haven’t paid their yearly membership fee due to their commitments and some of you 

missed previous yearly membership. We kindly like to remind you to pay yearly membership by June 

this year. We will be visiting you and collect the membership in June .Your membership pays towards 

priest wages and running the temple. We also like to thank all the volunteers for their efforts and time 

spent to the community. 

People who wish to receive their newsletter by email please send your email address to 

info@venkateswara.co.uk  This will be quicker and you can view your mail anywhere plus it saves 

postage and printing charges for our temple. 

 

         Any Complaints please write to the committee and post it  to Temple address, or email to 

info@venkateswara.co.uk.Of course if you want any help or discussion or suggestion but confidential 

matter  call Padala Veera Brahma Reddy (President) on  07534477563 (1pm to 6am) 

Or Satti Lakshmana Reddy (Priest and Building Co-Ordinator) Mobile: 07736776752 

 

Your help is everyone’s help: Manava Seva Madhava Seva. God Bless you all. 

 

    Yours Fraternally; 

       Committee 
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