
TELUGU COMMUNITY ASSOCIATION 

తెలుగు                                  తెలుగు  జనసంఘం  

(Formerly Andhra Social & Cultural Organisation) 
         Established 1974.    Charity Registration No:  1115907       Religious Worship No. 77711 

Andhra Bhavan, 28 St Mary’s Street, Preston, Lancashire, PR1 5LN, UK 

Tel No. 01772 798512 www.venkateswara.co.uk  info@venkateswara.co.uk 
 

1 

 

  

                           శుభమస్తు                                      శ్రరీస్తు                                         అవిఘ్నమస్తు   
                                                     తలెుగు జనస్ంఘ్ం వార్ాు పత్రిక  July 2017 

 తొలి ఏకాదశి 4-7-2017 మంగళవారము : సవస్తి శ్రీ చ ంద్రమాన శ్రీ హేమళ ంభిన మ సంవత్సర ఆషాడ శుద్ద  ఏకాద్శి .ఈరోజు 
విష్ణు పూజ విశేష్ము  
గురుపౌర్ణిమ :9-7-2017 ఆదివారము: సవస్తి శ్రీ  చ ంద్రమాన  శ్రీ హేమళ ంభిన మ సంవత్సర ఆషాడ శుద్దపౌరణుమ  గురుపౌరణుమ 
అయినది ఈరోజున శ్రీ షతరణడీసాయిబాబావారణకి పరతయేక పూజలు న లుగు హారత్ణలు  జరుగును. ఉద్యము శ్రీ ద్త ి తయరయసావమివారణకిప్రరతిగా శ్రీ 
అనఘావరత్ము జరుపబడును ఆసకిిగల భకుి లు పూజారణగారణకి పో ను  చయయవలెను  land line :01772 798512 Mobile:07597021071 

దక్షణాయన పాిరంభం  16-7-2017: ఈరోజున ద్క్షణ యనము పరా రంభము. 
మాస్శివర్ాత్రి 21-7-2017. శుకీవారము: ప్రతీనెలా మాసశివరాత్రరకి  అభిషేకములు చేయించుకునేవారు ప్ూజారిగారిని సింప్రద ించవలెను 
ఆయన మీకు గురుు  చేస్ాు రు.. 
వరలక్ష్మీ వితము : 4-8-2017: శుకవీారము: శ్రీ హేమళ ంభిన మ సంవత్సర శాీవణ శుద్ద ద వద్శి  శుకీవారము వరలక్ష్ీీవరత్ము కావున 
ఈవరత్ము చయయించుకోవడంవలన  సకల సౌభాగేములు కలుగును. దయవాలయములో ఈరోజు పరతయేక పూజలు జరుగును. పూజారణగారణని 
ఇంటికి తీసుకెళళద్లచినవారు ముంద్ుగా పూజారణగారణకి తెలియజేయవలెను .Temple Landline 01772 798512 Pujari 

Mobile:07597021071 

ర్ాఖీ పౌర్ణిమ 7-8-2017: సో మవారము శాీవణశుద్ధ పౌరణుమ ఈరోజు సో ద్రులు త్మ సో ద్రణచయత్ రాకీ రక్ష్ాభంధన నిి  కటిటంచుకుని  
బహుమత్ణలిచిి వారణకి అండగా వుంటారు  
జంద్ాాల పౌర్ణిమ 7-8-2017 :సో మవారము శాీవణశుద్ధ  పౌరణుమ ఈరోజు నూత్న యజఞో పవీత్ము ధరణంచగల రోజు. 

శ్రకీరషిీ్జన్ాీష్టమి 13-8-2017 ఆదివారము: శ్రీ హేమళ ంభిన మ సంవత్సర శాీవణ బహుళ అష్టమి శ్రీ కిీష్ుభగవానుని జనీదినము ఈరోజు 
సాయత్రము 5 గంటలనుండి పె్రుగుముంత్కటటడము ప్తలల లకు మయేజికల్ కురచిలాట బహుమత్ణలు వింద్ు ఫేన్సస ద్ుసుి ల కాంప్తటేష్న్ 
జరుపబడును ఆసకీిలవారు పాలగొ నవచుిను .భకుి లు  ఎవరణకితోచిన ప్తండివంటలు  వారు తీసుకురావలెను. 
మాస్శివర్ాత్రి  20-8-2017: ఆది్వారము .అభిషేకములు చేయించుకునేవారు ప్ూజారిగారిని సింప్రద ించవలెను 
పో లాల అమావాస్ా (పో లాంభవితము) 21-8-2017 సో మవారము శ్రీ హేమళ ంభిన మ సంవత్సర శాీవణ బహుళ అమావాసే ఈరోజు  
కంద్మొకకనుగౌరచ దయవిగా భావించి గుీ హములో ఆ కంద్ మొకకకు పూజచయసే్ వరత్ము పూజించయ ఆడవారు సంత న భివుు దిదని కాంక్ష్ించి  
పరతయేకపూజలు చయసాి రు. దీనినే పో లాల అమావాసే అని అంద్ురు ఆసకిిగలవారు పూజారణగారణని సంపరదించవలెను.  
విన్ాయకచవిత్ర.25-8-2017: శుకీవారము శ్రీ హేమళ ంభిన మ సంవత్సర భాద్రపద్ శుద్ద చవితి విన యకచవితి అయినది.ఈరోజు 
విన యకచవితి పూజలు ఘనంగా జరుపబద్ును  పూజానంత్రం విన యక వరత్  కధ చెపపబడును. కద క్షoత్లు వేసుకోవలెను విద ేరుధ లు 
త్పపక పాలగొ నవలెను .25-8-2017 శుకీవారము నుండి 3-9-2017 శనివారము వరకు గణపతినవరాత్ర మహో త్సవములు ఉద్యము 
సాయంత్రము విన యకునికి పూజ దయవాలయములో జరుపబడును పరతిరోజూ దయవాలయములో గణపతిహోమం జరుగును ఈ అవకాశమును 
భకుి లు వినియోగణంచుకోవలెను సభుేలు గుడికి చెలిలంచయది 9 రోజులకి 9పౌండుల  మాత్రమే.ఆసకిిగలవారు పూజారణగారణని సంపరదించవలెను 
ఆసకిిగవారు పూజలు చయయించుకోవచుిను. . For details:Temple Landline 01772 798512 Pujari Mobile:07597021071. 

ఋషిపంచమి: 26-8-2017: శనివారము  శ్రీ హేమళ ంభిన మ సంవత్సర భాద్రపద్ శుద్ద పంచమి  ఋషతపంచమి అయినది ఈరోజు స్రి లీు 
త్మ ఋత్ణ సంపరక దోష్ములుపో గొటటట కొనుటకు ఋషతపంచమి వరత్ము చయయవలెను సపిఋష్ణలoద్రణన్స పూజించవలెను. 
కాలమానధరాీలను అనుసరణంచి కుద్రనివారు బరా హీణునికి సవయంపాకం ద నము ద్క్ష్ిణత ంభయలములు ఇవవడం మంచిది & ఆచ రము.   
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ఉండ్ాి ళ్ళతద్ిి  8-9-2017: శుకీవారము శ్రీ హేమళ ంభిన మ సంవత్సర భాద్రపద్ బహుళ త్దియ శుకీవారము ఉండ ర ళళత్దిద  అయినది. 
ఈరోజు ఆచరణంచువారు గోవును పూజించుట బరా హీణునికి సవయంపాకములు ఇచుిట ఆచ రము. 
మాస్శివర్ాత్రి:18-9-2017: సో మవారము అభిషేకములు చేయించుకునేవారు ప్ూజారిగారిని సింప్రద ించవలెను. 
శ్రదీ్ేవీనవర్ాతరి లు 21-9-2017 గురువారము; శ్రీ హేమళ ంభిన మ సంవత్సర ఆశ్రవజ పౌరణుమ గురువారము నుండి శుద్ద ద్శమి వరకు 
అనగా  21-9-2017 గురువారము నుండి 30-9-2017  శనివారము విజయద్శమి వరకు ఉద్యము మరణయు సాయంత్రము అమీవారణకి 
కుంకుమ పూజలు జరుగును భకుి లు నవరాతిర మహోత్సవములలో పాలగొ ని ఆయురారోగాేలూ స్తరణసంపద్లు ప ంద్గలరు .ఉదోేగరణత ే 
సమయము దొరకనివారు త్మపే్రుల   మరణయు గోత్రన మాలు యిచిి పూజలు చయయించుకొనవచుిను సభుేలు గుడికి చెలిలంచయది 9 రోజులకి 
9పౌండుల  మాత్రమే.ఆసకిిగలవారు పూజారణగారణని సంపరదించవలెను. .Temple Landline 01772 798512 Pujari Mobile:07597021071 

 సామూహిక  శ్రసీ్తాన్ానర్ాయణసాామి వార్ణ వితము:1-10-2017 ఆదివారము ; శ్రీ హేమళ ంభిన మ సంవత్సర ఆశ్రవజ శుద్ద 
ఏకాద్శి ఆదివారము ఉద్యం శ్రీ రమాసహిత్ వీరవ ంకటసత్ేన ిరాయణసావమి వారణ వరత్ము సామయహికముగా జరుగును .వివరములకు 
పూజారణగారణని సంపరదించవలెను. .Temple Landline 01772 798512 . 

అట్ల తద్ిి  ; 8-10-2017 ఆదివారము అటలత్దిద  అయినది.ఈరోజు  పె్ళ్ళళనవారు చయసుకునే చందోరద్య ఉమాగౌరణ వరత్ము. వివరాలకు 
పూజారణగారణని సంపరదించవలెను . 
మాస్శివర్ాత్రి:18-10-2017 బుధవారము అభిషేకములు చేయించుకునేవారు ప్ూజారిగారిని సింప్రద ించవలెను    
ద్ీపావళి; 19-10-2017  గురువారము ; శ్రీ హేమళ ంభిన మ ఆశ్రవజ బహుళ అమావాసే దీపావళి అయినది. ఈ పండుగను భకుి లకు 

ప్తలల లకు అనుకూలంగా ఉండయంద్ుకు 21-10-2017 శనివారము జరుపుచున ిము ఈరోజు దయవాలయములో సాయంత్రం 6 గంటలనుండి  
దీపాలంకరణ, వింద్ు, బాణసంచ  కాలిడం మొద్లగుకారేకీమములుజరుగును భకుి లు ఎవరణకితోచిన ప్తంద్డివంటలు వారు తీసుకురావలెను  
కార్తుకమాస్ము :20-10-2016 శుకీవారము. శ్రీ హేమళ ంభిన మ సంవత్సర కారచికమాసము 20-10-2017నుoడి 18-11-

2017శనివారము వరకు న ల రోజులు శివునికి పరతయేక పూజలు జరుగును. ఈన లలో పరతీ సో మవారము మరణయు పరతయేక దినములు  
ఈశవరాభిషేకములు జరుగును.పరతిరోజూ సాయంత్రం నంద దీపం వ లిగణంచబడును ఆసకిిగా భకుి లు పాలగొ నవచుిను.  
న్ాగులచవిత్ర: 23-10-2017 సో మవారము : శ్రీ హేమళ ంభిన మ సంవత్సర కారచికశుద్ద చవితి ఈరోజు మన దయవాలయంలో 
సుబరహీణయేశవరసావమివారణకి విశేష్పూజలు అభిషేకములు చయయబడును. రాహుగీహ కేత్ణగీహ సరపదోష్ములు ఉనివారు ఈ అవకాశమును 
ఉపయోగణంచుకోవలెను.వివరాలకు పూజారణగారణని సంపరదించవలెను . 
కార్తుక పౌర్ణిమ:4-11-2017:: శనివారము శ్రీ హేమళ ంభిన మ సంవత్సర కారచిక పౌరుమిని పురసకరణంచుకోవడ నికి  ఈరోజు 
దయవాలయములో పరతయేక అభిషేకములు జరుగును . 
సామూహిక  శ్రసీ్తాన్ానర్ాయణసాామి వార్ణ వితము:4-11-2017 ; శనివారము శ్రీ హేమళ ంభిన మ సంవత్సర కారచిక పౌరుమి 

ఉద్యం శ్రీ రమాసహిత్ వీరవ ంకటసత్ేన ిరాయణసావమి వారణ వరత్ము సామయహికముగా జరుగును .వివరములకు పూజారణగారణని 
సంపరదించవలెను. .Temple Landline 01772 798512 . 

మాస్శివర్ాత్రి: 16-11-2017 : గురువారము అభిషేకములు చేయించుకునేవారు ప్ూజారిగారిని సింప్రద ించవలెను 

పో లిస్ారగము: 19-11-2017 శనివారము రాతిర తెలలవారణతయ ఆదివారము పో లుసవరొము అయినది .ఈరోజు భకుి లు పో లుసవరొం కధ విని 
అక్షత్లు వేసుకుని త్మకు తోచిన ద నములు సవయంపాకం బరా హీణునికి ఇవవడం మంచిది. 
స్తబిహ్ీణా ష్షిట :24-11-2017 శుకీవారము : ఈరోజు శ్రీ వల్లల దయవసే్న సహిత్ సుబరహీణయేసవరసావమి వారణకి పరతయేక పూజలు 
అభిషేకములు జరుగును .కళ ేణము జరణప్తంచుకొన లనే ఆత్ణర త్గల భకుి లు పూజారణగారణని సంపరదించవలెను. సంత నం లేనివారు 
వివాహము కానివారు ఈ కళ ేణ నిి చయయించుకుంటే జయపరద్ము.Temple Landline 01772 798512 Pujari Mobile:07597021071 

http://www.venkateswara.co.uk/
mailto:info@venkateswara.co.uk


TELUGU COMMUNITY ASSOCIATION 

తెలుగు                                  తెలుగు  జనసంఘం  

(Formerly Andhra Social & Cultural Organisation) 
         Established 1974.    Charity Registration No:  1115907       Religious Worship No. 77711 

Andhra Bhavan, 28 St Mary’s Street, Preston, Lancashire, PR1 5LN, UK 

Tel No. 01772 798512 www.venkateswara.co.uk  info@venkateswara.co.uk 
 

3 

 

  

దతాు తేియ జయంత్ర 3-12-2017 ఆదివారము శ్రీ హేమళ ంభిన మ సంవత్సర మారొశిర పౌరుమి. 

సామూహిక  శ్రసీ్తాన్ానర్ాయణసాామి వార్ణ వితము:3-12-2017 ఆదివారము :శ్రీ హేమళ ంభిన మ సంవత్సర మారొశిర పౌరుమి 
ఈరోజు ఉద్యం శ్రీ రమాసహిత్ వీరవ ంకటసత్ేన ిరాయణసావమి వారణ వరత్ము జరుగును .వివరములకు పూజారణగారణని సంపరదించవలెను. 
ధనతర్ స్ంకమీణం :16-12-2016 శుకీవారము లగాయత్ణ ధనుర్ మాసము పరా రంభము. మాస్శివర్ాతి్ర:16-12-2017 శనివారము 
అభిషేకములు చేయించుకునేవారు ప్ూజారిగారిని సింప్రద ించవలెను 

ముకకోట్ి ఏకాదశి: 29-12-2017 : శుకీవారము. హేమళ ంభిన మ సంవత్సర ధనురాీస పుష్ే శుద్ద ఏకాద్శి సంద్రభంగా మన 
దయవాలయంలో విశేష్పూజలు జరుగును వివరాలకు పూజారణగారణని సంపరదించవలెను. 
సభ్యులకు గమనిక: మీ అిందరి ఆదరాభిమానాలతో మన తెలుగు జనసింఘానిి మా వ ింతు కుు షి చేసి నడుప్ుచునాిము ఏమ ైనా 
పొ రపాట్లు  జరిగితే  పిరాాదులు మరియు   మీ సలహాలను ఈమ ైలు దాారాగానీ వుతు రిందాారాగానీ  తెలియజేయవలెను.Email address : 
info@venkateswara.co.uk సభ్ాతా రుసుము   చాలా మింద  చెలిు ించినారు, మరచిన సభ్ుాలు అనాధా  భావించక  తారలో 
సభ్ాతారుసుము  ప్ూజారిగారికి చెలిు ించి రసీదు తీసుకోవలసినద గా   కోరుచునాిము. మీ అింధరి ధన సహాయింతోనూ  సహకారాలతోనూ 
మాతరమే ఈ సింఘానిి దేవాలయానీి నడుప్ుచునాిమని మరొకకస్ారి గురుు  చేసుు నాిము. మీకు నూాస్ లెట్రు  ఈమ ైలుదాారా 
అిందుకోదలచినవారు దయవుించి మీ ఈమ ైలు ఎడరసును ప్ింపిించవలెను ఈమారఘిం దాారా సింఘానికి పొ సట ల్ చారిి తగుు తుింద  మరియు 
మీరెప్ుుడు మీ ఈమ ైలు తెరచినా మీరు ప్రప్ించింలో ఎకకడవునాి మీ నూాస్ మీ ఈమ ైలులోనే  ఉింట్లింద . ఈమ ైలు చూడనివారు 
తెలియజేయనవసరింలేదు మీకు యదావద గా నూాస్ లెట్రు అిందజేస్ాు ము . 
  ప్రతీనెలా మాసశివరాత్రరకి  అభిషేకములు చేయించుకునేవారు ప్ూజారిగారిని సింప్రద ించవలెను ఆయన మీకు గురుు  చేస్ాు రు.ప్రతీ నెలా 
మూడవ శనివారము 11-30నిముషములకు ప్రతేాక సుప్రభాతసేవ జరుగును .  
 తెలుగు బడ్ి   : మనదయవాలయంలో పరతీ శనివారము మద ేహిము 2 గంటలనుండి 4 గంటలవరకు తెలుగు బడి తెరవబడినది 
తెలుగునేరుికునే ప్తలల లు వసుి న ిరు మీ ప్తలల లకు తెలుగు నేరణపంచ లనే ఆసకిిగల త్లిలద్ండుర లు పూజారణగారణని సంపరదించి తీసుకురావచుిను 
ఏకారణంచయత్న ైన  శనివారం బడితెరవకపో తయ పూజారణగారు బయటకువ ళళవలస్తవసిే్  ముంద్ుగా విద ేరుధ ల త్లిలద్ండుర లకు తెలియజేస్త 
ఆదివారము బడితెరుసాి రు తెలుగు బడికి రుసుమే  కటటనకకరలేద్ు మీ సభేత్వ రుసుమే చ లు. 
భ్జన   ప్రతీ  శనివారము స్ాయింతరము  7.30 గంటలకు మన దేవాలయింలో భ్జన జరుగును  ఆసకిు కలవారు పాలగు నవచుును .  
విజఞపి్ు :  ద్రశన నికి  దయవాలయానికి వచుి భకుి లు ముంద్ుగా ఫ ను చయస్తరావలెను. పూజారణగారు బయటకు వ ళిళనచ  ోఇబబంద్ులు కాకుండ  
వుండ లనే తెలియజేసుి న ిము.                               ఇట్లు   

                                                                               కారానిరాాహకవరఘిం 
 

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.First contact the 

priest for availability. For further information contact on: 01772 798512 or Mobile: 07597021071 

  

Telugu School: Every Saturday from 2pm to 4pm free Telugu School for all community members. We request you all 

kindly to bring your children to the school, if in case of priest is not available on Saturday he will inform in advance and school 

be open on Sunday’s. 

 

Bhajana: Every Saturday evenings God’s devotional songs sung and musical instruments are played from 7.30PM.. 
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Notification: for those distance members are wishing to attend Bhajana, please phone in advance in case of any cancellation 

due to priest needs to go out of town. 

 

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 cost for 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 works Regular night shifts) 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
SRIRASTHU     SUBHAMASTHU   AVIGNAMASTHU 

 

SRI MAHAGANADHIPATHIYAE NAMAH: 

  
JULY 2017 News Letter  

 

Tholi Ekadasi: 4-7-2017 Tuesday: SwastiSri Chandramana Sri Hemalambhi Nama Year, Ashada Suddha Ekadasi on this 

day.Lord Vishnu Pooja will be performed in temple. 

Guru Pournami: 9-7-2017 Sunday: SwastiSri Chandramana Sri Hemalambhi Nama Year, Aashada Suddha Pournami 

9-7-2017 Sunday Guru Pournami. For Sri Shiridi Sai Baba commencing early morning there is Abhishekam and 

AnaghaaVratam rituals performed. Any interesting devotees please phone priest on Landline 01772 798512 Mobile: 

7597021071 or anyone wishing to attend and participate on this day, come to the Temple. 

Dakshina’aynam: 16-7-2017: Commence from this date. 
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Maasa’ Shivaratri: 21-7-2017 Friday: Every month Masa’Shivaratri abhishekamulu performed at the temple, those 

interested devotees kindly contact the priest. 

Vara Lakshmi Vratam 4-8-2017 Friday: SwastiSri Chandramana Sri Hemalambhi Nama Year, Shravana Masa 

Suddha Dwadasi 4-8-2017 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. If anyone 

interested in taking priest home on this day, please contact in advance on Temple landline 01772 798512 or Priest mobile: 

07597021071. 

Rakhi Pournami 7-8-2017 Monday: SwastiSri Chandramana Sri Hemalambhi Nama Year, on thisday Brothers and 

Sisters share amicable relationship and give presents to each other. 

Jandhayala Pournami 7-8-2017 Monday: Shravana Suddha on this day new Yajanopaveetam worn. 

 

Sree Krishna Janmashtami 13-8-2017 Sunday: SwastiSri Chandramana Sri Hemalambhi Nama Year, Shravana 

Bahula Astami Sree Krishna birth falls on 13-8-2017 Sunday, 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 brings their children and 

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

Maasa’ Shivaratri: 20-8-2017 Friday: Every month Masa’Shivaratri abhishekamulu performed at the temple, those 

interested devotees kindly contact the priest. 

 POLALA AMAAVAASYA (Polambravratam) 20-8-2017 Monday: Amaavaasya Monday This day; on this day 

taking Kanda plant(YAM) as Gowari Devi and take it home and  worshiped for those who do not have any kids. For further 

enquiry contact Priest. 

Sri Vinayak Chavithi 25-8-2017 Friday: SwastiSri Chandramana Sri Hemalambhi Nama Year, Shravana Suddha 

Chavithi on 25-8-2017 Friday, 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 (3-9-

2017). There will be every day regular rituals performed on early morning and evening.Everyday Ganapathi Homam will be 

performed. 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. Temple landline 01772 798512 or Priest mobile: 

07597021071 

 

RushiPanchami 26-8-2017 Saturday:  SwastiSri Chandramana Sri Hemalambhi Nama Year on 26-8-2017, BhaadraPada 

Suddha 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 Taddhi 8-9-2017 Friday:  SwastiSri Chandramana Sri Hemalambhi Nama Year, BhaadraPada Bahula 

Tadhiya on 8-9-2016 Friday. 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. 

Maasa’ Shivaratri: 18-9-2017 Monday: Every month Masa’Shivaratri abhishekamulu performed at the temple, those 

interested devotees kindly contact the priest. 

 

 

 

DEVI NAVARATRULU 21-9-2017  Starts on Thursday: SwastiSri Chandramana Sri Hemalambhi Nama Year 

Ashvija Suddha Paadyami on 21-9-2017 Thursday onwards DeviNavaratrulu commences. From 21-9-2017 to 30-9-2017 every 

morning 5.00am to 10am and 4.00pm to 9.00pm everyday Sri Durga Pooja and Lalitha sahasranamaKumkuma 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.01772 798512. 

Vijayadasami:30-9-2017: 

Saamoohika Satyanarayana Vratam 1-10-2017 Sunday: SwastiSri Chandramana Sri Hemalambhi Nama Year 

Asvija Suddha Ekdasi Sunday morning Sri Ramasahita VeeraVenkataSatyanarayana Swamy Vratam Saamoohikha (all family 

couples) performed at the temple, anyone interested contact preist. 
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Attla Thaddhi: on 8-10-2017 Sunday is Attla Thadhi, this is mainly celebrated by newly wedded couples, and 

especially females do Chandrodaya Uma Gouri Varatam,,.so much you can do on this day for further information contact 

priest. 

Maasa’ Shivaratri: Naraka chaturdhasi:18-10-2017 Wednesday: Maasa’Shivaratri abhishekamulu performed at 

the temple, those interested devotees kindly contact the priest. 

 

Deepavali 19-10-2017 SwastiSri Chandramana Sri Hemalambhi Nama Year, Asvija Bahula amavasayaa on 19-10-2017 

Thursday is Deepavali but for everyone convenience it is celebrated on 21-10-2017 Saturday evening at 6 pm 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 some safety fireworks. We eagerly are looking forward for 

this anticipation. 

Karthika Masam starts  on 20-10-2017: SwastiSri Chandramana Sri Hemalambhi Nama Year, Karthika Suddha Paadyami. 

Starting from Friday 20-10-2017 till 18-11-2017 every evening at 6.15pm Aakaasa Deepaardhana and Monday Shiva 

Abhishekam will be performed, any interested devotees can attend. 

Nagula Chavithi: 23-10-2017 SwastiSri Chandramana Sri Hemalambhi Nama Year, Karthika Suddha Chavithi on 23-10-

2017 Monday. 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:4-11-2017 SwastiSri Chandramana Sri Hemalambhi Nama Year, Karthika Suddha Pournami on 4-11-

2017 Saturday. On evening of this day Deepalu and Shiva pooja is performed. Anyone can attend. 

Saamoohikha Satyanarayana Vratam 4-11-2017 Saturday: SwastiSri Chandramana Sri Hemalambhi Nama Year 

Asvija Sudda Pournami Saturday morning Sri Ramarahita VeeraVenkataSatyanarayana Swamy Vratam Saamoohikha (all 

family couples) performed at the temple, anyone interested contact preist. 

 

Maasa’ Shivaratri: 16-11-2017 Thursday: Karteeka month special Maasa’Shivaratri abhishekam performed at the 

temple, those interested devotees kindly contact the priest. 

PoluSwargam: 19-11-2017: SwastiSri Chandramana Sri Hemalambhi Nama Year, on 19-11-2017 Saturday night. On this 

day, it is known as PoluSwargam, After hearing the story it is occasion of giving donations. This can be in form of buying 

vegetables, cookery utensils and donating to priest. 

Sri Subrahmanyam Swamy Sashti:24-11-2017: SwastiSri Chandramana Sri Hemalambhi Nama Year, Margasira 

Suddha Sashti on 24-11-2017 Friday. In the morning at 10am Sri Subrahmanyam Swamy Kalyanam performed thereafter 

neeranjanam and mantra pushpalu given.Specially those who are waiting for marriage will perform to achieve their goals.  

Anyone interested in performing this Kalyanam please contact priest 07597021071. 

Dattatreya Jayanthi 3-12-2017 Sunday:  SwastiSri Chandramana Sri Hemalambhi Nama Year. 

Saamooehika Satyanarayana Vratam 3-12-2017 Wednesday: SwastiSri Chandramana Sri Hemalambhi Nama Year 

maargasira pournami Sunday morning Sri Ramarahita VeeraVenkataSatyanarayana Swamy Vratam Saamoohika (all family 

couples) performed at the temple, anyone interested contact preist. 

Dhanrmaasa Sankramana: 16-12-2017 Saturday commences, there will be regular poojas at the temple. 

Mookoti Ekadasi 29-12-2017 Friday: SwastiSri Chandramana Sri Hemalambhi Nama Year, special pooja’s  are 

performed. 

http://www.venkateswara.co.uk/
mailto:info@venkateswara.co.uk

