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       శ్ర రస్తు                                                     శుభతు                                             అవిఘన మతు  

          తెలుగు జనసంఘం 2017 జనవరి వార్తు  పత్రిక  
మనదేవాలయానికి త్రొత్ు పూజారి స్విగారు వచ్చి నారు మీకు కావలసిన పూజలు 

చేస్తురు. 

1-1-2017 ఆదివాస్ము ఆంగ్ ల సంవత్స ర్తది  

8-1-2017 ముొొ టి ఏకాదశి ఆదివాస్ము సవ సిుీ ర చంత్రదమాన శ్ర ర దురిి ఖి నామ 

సంవత్స స్ పుష్య  శుదధ ఏకాదశి అయినది, ఏకాదశి  పస్వ మైన రోజు ముొొ టి ఏకాదశి మహాపస్వ మైన 

రోజు కావున భకుులు విశేష్మైన పూజలు చేయించుొనవచుి ను . 

సంత్రకాంి 14-1-2017 : భొగి పండుగ్ శుత్రకవాస్ము 13-1-2017 అయినది 14-1-2017 

శనివాస్ము మకస్సంత్రకాంి 15-1-2017 ఆదివాస్ము కనుమ పండుగ్ అయినది. ఈ సంవత్స స్ము 

సంత్రకాంిని మన దేవాలయములొ 14-1-2017 శనివాస్ము మద్యయ హ్న ం 12 

గ్ంటలనుండి జస్పడానికి కాస్య నిర్తవ హ్కవస్ ఘంవారు నిస్ ణయించ్చనారు దేవాలయంలొ జరిపే 

సంత్రకాంికి మీరుగాని  మీ పిలలలుగాని పాటలు పాడగ్లవారు  త్పప కుండా పాలొొనవచుి ను.ఎవరికి 

తోచ్చన  శాఖాహాస్ పద్యస్ధములు వారు తీతకుని ర్తవలెను.  వివర్తలకు పూజారిగారిని 

సంత్రపదిచవలెను లండ్ లైను నంబరు 01772798512 మొబైలు నంబరు 07597021071. 

స్ధసపుమి 3-2-2017శుత్రకవాస్ము సవ సిుీ ర చంత్రదమాన శ్ర ర దురిి ఖి నామ 

సంవత్స స్మాఘశుదద  సపుమి స్ధసపుమిఅయినది ఈరోజు స్త్రులకు త్రపత్యయ కమైనరోజు త్రాహి్ ణులకు 

సవ యంపాకములు ఇచి్చ దరు. 

 

భీష్ి  ఏకాదశి & అంత్ర్వవ ది తీస్ ధము 7-2-2017 మంగ్ళవాస్ము భీష్ి  

ఏకాదశి అయినది యిదేరోజు అంత్ర్వవ ది తీశ్రస్ ధము కూడా కావడము మహా విశేష్మైనరోజు కావున 

భకుులు విశేష్మైన పూజలు చేయించుొనవచుి ను . .  వివర్తలకు పూజారిగారిని సంత్రపదిచవలెను 

లండ్ లైను నంబరు 01772798512  మొబైలు నంబరు 07597021071. 

మాఘపూరిణమ  10-2-2017 శుత్రకవాస్ము సవ సిుీ ర చంత్రదమాన శ్ర ర దురిి ఖి నామ 

సంవత్స స్ మాఘశుదధ పూరిణమ మాఘపూరిణమ అయినది. 

 

గమనిక:త్రపతీ శనివాస్ము స్తయంత్రత్ము 7.30 మన దేవాలయంలో భజన జరుగును ఆసకి ుగ్లవారు 

పాలొొనవచుి ను. 

మహ్శివర్తత్రి  24-2-2017 శుత్రకవాస్ము సవ సిుీ ర చంత్రదమాన శ్ర ర దురిి ఖి నామ 

సంవత్స స్ మాఘబహుళ త్రత్యోదశి మహాశివర్తత్రి అయినది ఈరోజున మన దేవాలయంలో 

పస్మశివునికి త్రపత్యయ క అభిషేకములు  జరుగును భకుులు త్మకు వీలైన సమయంలో  అభిషేకములు 

చేయించుొవచుి ను వివర్తలకు పూజారిగారిని సంత్రపదించవలెను. లండ్ లైను  నంబరు 

01772798512  మొబైలు నంబరు 07597021071. 

ఉగాది :తెలుగు సంవత్స ర్తది 29-3-2017 బుధవాస్ము సవ శ్రసిుీ ర చంత్రదమాన శ్ర ర 

హేమళంభి నామసంవత్స స్ చైత్రత్ శుదద పాడయ మి తెలుగు సంవత్స ర్తది అయినది .ఈరోజు మన 
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దేవాలయములో పూజారి చ్చటా్ట స్వి గారిచే పంచంగ్త్రశవణము జరుగును. మరియు త్రపత్యయ క పూజలు 

జరుగును. 

శ్ర రర్తమనవమి : 5-4-2017 బుధవాస్ము సవ సిుీ ర చంత్రదమాన శ్ర ర హేమళంభి 

నామసంవత్స స్ చైత్రత్ శుదద నవమి శ్ర రర్తమనవమి అయినది. ఈరోజున మన దేవాలయములో  శ్ర ర 

రతార్తమచంత్రదమూరుుల కళయ ణము జరుపబడును.కళయ ణము చేయించలనుకునే దంపదులు 

ముందుగా పూజారిగారిని సంత్రపదించవలెను. 

శ్ర రెంంకశ్శవ స్స్తవ మి కళయ ణమహోత్స వములు:6-5-2017 

శనివాస్ము. 
సవ సిుీ ర చంత్రదమాన శ్ర ర హేమళంభి నామసంవత్స స్ వైశాఖశుదద ఏకాదశి శనివాస్ము శ్ర ర 

అలివేలుమంగ్ పది్య వి సమేత్ శ్ర రెంంకశ్శవ స్ స్తవ మివాస్ల కళయ ణము జరుగును కావున భకుులు 

అందరూ పాలొొని స్తవ మివారిమరియు అమి వాస్ ల అీర్తవ దములు పందగ్లరు . ఆసకి ుగ్ల భకుులు 

కళయ ణము చేయించలనుకునే దంపదులు ముందుగా పూజారిగారిని సంత్రపదించవలెను. 

శ్ర రహ్నుమజయయంి  21-5-2017.ఆదివాస్ము సవ సిుీ ర చంత్రదమాన శ్ర ర హేమళంభి 

నామసంవత్స స్ వైశాఖబహుళ దశమి శ్ర రహ్నుమజయయంి  అయినది ఈరోజున మనదేవాలయo లో 

శ్ర రఆంజనేయస్తవ మివారికి త్రపత్యయ కంగా గ్ంధ సింధూస్ంతోనూ త్మలపాకులతోనూ పూజలు 

చేయబడును. వివర్తలకు పూజారిగారిని సంత్రపదించవలెను. లండ్ లైను నంబరు 01772798512  

మొబైలు నంబరు 07597021071. 

A.G.M. 11-6-2017. ఆదివాస్ము ఈరోజు మద్యయ హ్న ం 2 గ్ంటలనుంచ్చ నామినేష్న్ 

పత్రత్ములు మన దేవాలయములో ఇవవ బడును స్తయంత్రత్ం ఆరుగ్ంటలనుండి మీటింగు మరియు 

ఎలక్షను జరుగును సభ్యయ లందరూ పాలొొని పదవులపై ఆసకి ు  చూపించ్చ సంఘసేవ దేవాలయ సేవ 

చేసే అవకాశము ఉపయోగించుకోవలెను. మీ సహాయసహ్కార్తలతో నడుపబడుచునన  

దేవాలయానికి సభ్యయ లు దయవుంచ్చ సభయ త్వ రుతమును చ్చలిలంచవలసినదిగా కోరుచునాన ము.   

త్రపతీనలా మాసశివర్తత్రికి అభిషేకములు జరుగును అసకి ుగ్ల భకుులు పూజారిగారిని  

సంత్రపదించవలెను.        ఇట్లల :  కాస్య నిర్తవ హ్కవస్ంొ  

 

Sri MahaGanathipathiya Namah: 

 

SriRastu           Subhamastu                   Avignamastu 

 

TELUGU JANASANGAM 2017 JANUARY NEWS LETTER 

New priest Ravi Garu is arrived and he will be performing all religious rituals onwards. 

 

1st of January is English new year. 
 

8-1-2017: Mukkoti Ekadasi Swasthi Sri Chandramana Sri Durmukhi Nama samvathsara Pushya Sudha 

Ekadasi on Sunday it is very auspicious day, on this day if anyone interested in performing pooja’s, 

please contact priest. 

 

14-1-2017: Sankranthi: Bogi festival  is Friday 13-1-2017 and 14-1-2017 Saturday is Makara Sankranthi 

and 15-1-2017 Sunday is Kanuma festival. This year committee decided to celebrate Sankranthi festival 

at the Temple on 14-1-2017 Saturday from 12.00noon. There will be children’s singing programme 
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and we request all devotees to bring all sorts of vegetarian foods. For further contact temple telephone, 

Landline no: 01772 798512 or mobile 07597021071.  

 

Ratha Saptami or Surya Jayanthi: Swasthi Sri Chandramana Sree Durmukhi Nama samvathsara 

Suddha Ratha Saptami on 3-2-2017 Friday is the day of Sun birth and very auspicious. 

 

Bhisma Ekadasi & Antharavedhi fair: Swasthi Sri Chandramana Sree Durmukhi Nama samvathsara 

MagaSuddha Ekadasi 7-2-2017 Tuesday and Anthravedhi fair. 

 

Magapoornima:10-2-2017 Swasthi Sri Chandramana Sree Durmukhi Nama samvathsara Maga Suddha 

Poornima. 

 

Maha Shivaratri and Masa Shivaratri: Swasthi Sri Chandramana Sree Durmukhi Nama samvathsara 

MagaBahula Trayodasi 24-2-2017 Friday Maha Shivaratri. On this day Parama Shiva special Pancha 

Amrutha Abhishekam. Contact priest for further details on 01772 798512 or Mobile 07597021071 

 

UGADHI: Swasti Sri Chandramana Sri Hemalaambhi Nama Year, Chaitra Suddha Poudyami on 29-3-

2017 Wednesday Ugadhi festival. On this day, most auspicious ceremonies performed on Sri 

Venkateswara and Padmavathi, Durga Devi, Shiva Parvathi and Shridi Sai Baba at the temple. We 

request that all devotees to attend on this precious occasion to celebrate the festival and take Ugadhi 

pickles, holy water, festive foods and blessing of the god. There is also new opening of Almanac 

(Panchangam) and listen to what your star signs say in the coming year. The Priest dwells at the Temple, 

if need any further information contact on: 01772 798512 or Mobile: 07597021071  

 

Sri RamaNavami: Swasti Sri Chandramana Sri Hemalaambhi Nama Year, Chaitra Suddha Navami on  

5-4-2017 Wednesday Sri RamaNavami. There is Swami Vari Kalayanam (Wedding on God Idols) 

performed at 11.00am. We request anyone interested in participating in this wedding or want to perform 

yourselves, please put your name forward to the priest. We also request everyone to attend this occasion 

and accept god blessings. For further information, contact on: 01772 798512 or Mobile: 07597021071.  

 

Sri Venkateswara Kalyanam: Swasti Sri Chandramana Sri Hemalaambhi Nama Year, Vaisakhamasa 

Suddha Pournami on 6-5-2017 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. 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 Hemalaambhi Nama Year, Vaisakha 

Bahula Dasami on 21-5-2017 Sunday 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 Employment reasons people, can attend anytime by phoning 

priest to arrange at your convenient time.  

 

A.G.M 11-6-2017 Sunday afternoon 2pm nomination papers will be given for our Annual General 

Meeting and election will take place in the evening 6pm at the Committee Meeting. We request our 

members to take a role in leading the community and serve the people. 
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Every month there is Masa Shivaratri abhishekamlu if anyone interested contact priest. If you wish your 

names to add then please give your names and gothra namas to priest or contact Priest on: 01772 798512 

or Mobile: 07597021071 

 

Every Saturday evening 7.30pm Bhajana will be performed in temple. If you are interested in joining or 

perform feel free to join us and make the bhajana success .  

 

SPECIAL NOTICE: WITH HELP OF EVERY MEMBER OF THE TELUGU COMMUNITY 

SUBSCRIPTIONS THE COMMUNITY RUNS. WE APPRECIATE THAT YOU WOULD ALL KEEP 

UP ALL YOUR YEARLY PAYMENTS TO THE COMMUNITY. WE ALSO RECOMMEND THAT 

YOU SEND YOUR CHILDREN TO THE TELUGU SCHOOL AND FOR ANY CONSULTATION OF 

ALMANAC (PANCHAGAM) SEE PRIEST. 

WE HAVE SUPRABHATA SEVA EVERYDAY MORNING. SPECIAL SUPRBHATASEVA ON 

EVERY THIRD WEEK OF BEGINNING OF THE MONTH AT 11.15AM SATURDAY. WE WISH 

THAT ALL ATTEND AND RECEIVE BLESSINGS OF LORD SRI VENKATESWARA. 

EVERY MONTH OF BAHULA SUDHA CHATURDASI MASA SIVARATRI, ON THIS DAY UMA 

MAHESHWARA ABHISHEKAMULU WILL BE PERFORMED.  

Any complaints should be sent to the  temple address or email to info@venkateswara.co.uk  

 

WITH EVERYONE SUPPORT THIS COMMUNITY SURVIVES, PLEASE DO NOT FORGET TO 

CONTRIBUTE YOUR SUBSCRIPTIONS. 

YOURS FRATERNALLY 

THE COMMITTEE  
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