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ఏప్రల్
ి 2018 ప్రష్
ి ట న్ తెలుగు జనసంఘం మరియు దేవాలయ వారాాపత్రిక
శ్రీరసతా

శుభమసతా

అవిఘనమసతా

శ్రీ మహాగణాదిపతయేనమ:

శ్రీవంకటేశ్వర స్ావమి వారి కలయాణోతసవము .28-04-2018 శ్నివారము

: సవస్రా శ్రీ చాంద్ిమయన శ్రీ విళంభినామ

సంవతసర వశ
ై ాఖ శుద్ద తియోద్శి (తాతాాల చతురద శి) అనగా 28వతేదీ శ్నివారము మన ప్రష్
ి ట న్ లో శ్రీ అలివేలుమంగా పదాావతీ
సమేత శ్రీవంకటేశ్ర స్ావమి వారి కళ్యాణ మహో తసవము జరుగునత ఆసక్తాగల జంటలు మీరు తీసతకురావలస్రన పూజాస్ామయగిీ పూరిా
వివరాలకు పూజారిగారిని సంపిదించవలెనత . ఈ స్ామూహిక కళ్యాణంలో పాలోోనే జంటలకు

టిక్ాక టటట సభుాలకు క్ేవలం 15

ప ండ్సస మయతిమే తకుావ మందిక్త అవక్ాశ్ం వుననంద్తవలన తవరగా మీ ప్ేరు ు వాియంచతలోవలెనత.

Contact numbers landline

01772798512 Mobile 07597021071.

శ్రీ హనతమత్ జయంత్ర. 10-5-2018 గురువారము:

సవస్రా శ్రీ చాంద్ిమయన శ్రీ విళంభినామ సంవతసర వైశాఖ బహుళ ద్శ్మి

అనగా 10-5-2018 గురువారము శ్రీ హనతమత్ జయంత్ర సంద్రభంగా హనతమంతునిక్త పితేాక అభిషేకము మరియ గంధ స్రంధూరం ,
పువువలు ,తమలపాకులతో పూజలు జరుగునత .పూజారిగారు దేవాలయంలోనే ఉండేక్ారణంగా మీకు వీలెైనసమయంలో వచ్చి పూజలు
చేయంచతక్ోవచతినత .

14-5-2018 మయసశివరాత్రి (వశ
ై ాఖమయసం),12-6-2018 మయసశివరాత్రి మంగళవారము (అధిక జేాష్ట మయసము ), 11-72018 మయసశివరాత్రి బుధవారము( నిజ జేాష్ట మయసము),17-7-2018 మంగళవారము కరాాటక సంకీమణం(ద్క్షణాయణం
పాిరంభం) 23-7-2018 స్ో మవారము తొలి ఏక్ాద్శి

గురుప రణమి/ వాాసప రణమి. 27-7-2018 శుకీవారము

సవస్రా శ్రీ చాంద్ిమయన శ్రీ విళంభినామ సంవతసరఆషాడమయస ప రిణమ

గురుప రణమి వాాసప రణ మి సంద్రభంగా మనగుడిలో షరరడ
ి ీ స్ాయబాబా స్ావమి వారిక్త హారతులు పంచాముుతములతో అభిషేకము
జరుగునత. ఆరోజు సంపూరణ చంద్ిగీహణముక్ావున స్ాయంతిం 6 గంటలకు దేవాలయము మూస్రవేయబడునత.దీనిక్త ముంద్తరోజు
గురువారము స్ాయంతిం ప రణమి పివశ్
ే ము క్ారణంగా పితేాక హారత్ర జరుగునత. ఈ విష్యం భకుాలు గమనించ్చ ఈ అవక్ాశ్మునత
వినియోగించతక్ోవలెనత వివరాలకు పూజారిగారిని సంపిదించవలెనత. 01772798512 Mobile 07597021071.

మయసశివరాత్రి 10-8-2018 - శుకీవారము

(ఆషాడమయసము)

శ్రీ వరలక్ష్ీా వితము. 24-8-2018 శుకీవారము సవస్రా శ్రీ చాంద్ిమయన శ్రీ విళంభినామ సంవతసర శ్రీవరలక్ష్ీా వితము

శాీవణ

శుకీవారము శాీవణ శుద్ద తియోద్శి శ్రీ వరలక్ష్ిావితము, క్ావున ఈరోజున వరలక్ష్ిావితం చేయంచతక్ోవడం వలన స్్ా ల
ీ కు సరవ

స్ భాగాములు సంపతు
ా లు కలుగునత. భకుాలు ఇంటివద్ద గానీ మనగుడివద్ద గానీ భక్తా శ్ీద్దలతో ఈవితమునత ఆచరించ్చ వరలక్ష్ీా దేవి
కుీపకు పాతుిలు క్ాగలరు .పూజారిగారిని ఇంటిక్త తీసతక్కళళద్లచ్చనవారు లేక గుడిలోనే స్ామూహికంగా చేయంచతక్ోద్లచ్చనవారు
పూజారిగారిని సంపిదించవలెనత. Landline: 01772798512 Mobile: 07597021071.

శ్రీ రమయసహిత సతానానరాయణ స్ావమివారి వితము. 26-8-2018 ఆదివారము. సవస్రా శ్రీ విళంభినామ
సంవతసరశాీవణశుద్ద ప రణమి ఆదివారము మన గుడిలో స్ామూహిక సతానానరాయణ వితము జరుగునత.

ప ండుు మయతిమే

టిక్ాక టటట క్ేవలం 10

ఆసక్తాగలవారు తవరగా మీ ప్ేరు ు వాిఇంచతక్ోవలెనత. వివరాలకు పూజారిగారిని సంపిదించవలెనత. 0177279812

Mobile 07597021071

జందాాల ప రణమి .రాఖీ పండుగ రక్ష్ాబంధన. 26-8-2018 ఆదివారము

సవస్రా శ్రీ విళంభినామ సంవతసరశాీవణ

ప రణ మి ఈరోజు జందాాలు మయరుికునే సంపిదాయము మరియు స్ో ద్రిలు స్ో ద్రునిక్త రక్ష్ాబంద్న కటట డంస్ాంపిదాయము.

శ్రీక్ీష్
త ణ జనాాష్ట మి. 2-9-2018 ఆదివారము సవస్రా శ్రీ విళంభినామ సంవతసరఆశ్వయుజ బహుళ అష్ట మి శ్రీక్తీష్ణ జనాాష్ట మి
గోకులయష్ట మి అయనది. ఈ సంద్రభంగా మనగుడిలో విషేష్మైన పూజలు ప్ెరుగుముంత, ఉటిటక్ొటటటట ,ప్రలులంద్రిక్త
ఆటపాటలు వారిక్త బహుమతులు ఇవవడము రకరక్ాల ప్రండివంటల వింద్త జరుగునత.భకుాలు ఎవరిక్త తోచ్చన శాఖయహార
పదారదములు వారు తీసతకు రావలెనత. స్ాయంతిం 5 గంటలనతండి పాిరంభమగునత , వివరాలకు పూజారిగారిని
సంపిదించవలెనత Landline: 01772798512 Mobile: 07597021071

మయసశివరాత్రి:8-9-2018 శ్నివారము (శాీవణమయసము)
పో లయంభ వితము /పో లయల అమయవాసా .9-9-2018 ఆదివారము : సవస్రా శ్రీ విళంభినామ సంవతసరఅశ్వయుజ
అమయవాసా/పో లయల అమయవాసా. ఈరోజు స్్ా ల
ీ ు కంద్గౌరిదేవిరూపంలో సంతానాభివుుదిదని క్ోరి పో లయoభవితము చేయుట
ఆచారము కలద్త.వివరములకు పూజారిగారిని సంపిదించండి.

శ్రీవినాయకచవిత్ర .13-9-2018 గురువారము. సవస్రా శ్రీ విళంభినామ సంవతసర భాద్ిపద్ శుద్ద చవిత్ర (వినాయకచవిత్ర)
సంద్రభంగా వినాయకవితం మనగుడిలో స్ామూహికంగా చేయబడునత. 13-9-2018 గురువారము నతండి 22-9-2018
శ్నివారము వరకు వినాయకనవరాతుిలు.ఉద్యం స్ాయంతిం చేయబడునత ఎవరకైనా భకుాలు వినాయక నవరాతుిలోు గణపత్ర
హో మం చేయంచతక్ోద్లచ్చనవారు వివరములకు పూజారిగారిని సంపిదించండి. ఈ తొమిాది రోజులు పూజచేయంచతకునే
భకుాలకు సభుాలకు టికాటట
ట మొతా ం 10 ప ండ్సస మయతిమే.

ఋషరపంచమి. 14-9-2018 శుకీవారము

సవస్రా శ్రీ విళంభినామ సంవతసర భాద్ిపద్ శుద్ద పంచమి ఋషరపంచమిక్ావున

స్్ా ల
ీ ఋతుసంపరా దో ష్ములు పో గొటట డానిక్త బాిహాణులకు సవయంపాకము ద్క్ష్ిణతాంబూలయలు ఇచతిట ఆచారముగా
క్ాగలద్త క్ావున వినియోగించతక్ోవలెనత.

ఉండాిళళతదిద . 27-9-2018 గురువారము సవస్రా శ్రీ విళంభినామ సంవతసర భాద్ిపద్ బహుళ తదియ ఉండాిళళతదిద
అయనది. ఈరోజున గోవులకు పూజచేస్ర బాిహాణులకు సవయంపాకం దానము చేయుట విశేష్ము.

మహాళయ పక్షములుపాిరంభము .25-9-2018 మంగళవారము.. సవస్రా శ్రీ విళంభినామ సంవతసర భాద్ిపద్ బహుళ
పక్షం అనగా 25-9-018 నతంచ్చ 9-10-2018 వరకు మహాళయపక్షములు క్ావున వారి వారి ప్ెద్దలకు ఈరోజులలో
సవయంపాకములు ప్రండ పిదానములు దానధరాములు చేయుట విశేష్ము .

మయసశివరాత్రి.7-10-2018 ఆదివారము ( భాద్ిపద్మయసము.)
శ్రీదవీ
ే శ్రననవరాతుిలు. 10-10-2018 బుద్వారము పాిరంబము. సవస్రా శ్రీ విళంభినామ సంవతసర ఆశ్వయుజ
పాడామి అనగా 10-10-2018 బుద్వారము నతండి 18-10-2018 గురువారము వరకు పితీరోజూ ఉద్యం 5 గంటలనతండి
స్ాయంతిం 10 గంటలవరకు శ్రీ కనకద్తరో మావారిక్త సహసినామ కుంకుమయరినలు జరుగునత.భకుాలు దేవీనవరాతుిలలో
పాలగోనేవారు దేవీ అనతగీమునతప ంది ఆయురారోగాములు ఐశ్వరాములు ప ంద్గలరు .ఉదో ాగరితాా సమయములేనివారు
తమ ప్ేరు ు గోతినామములు పూజారిగారిక్త ఇచ్చి ఈ తొమిాది రోజులూ పూజలు చేయంచతక్ోవచతినత .సభుాలు ఈ

తొమిాదిరోజులకు గుడిక్త కటేట టికాటటట మొతా ం 10 ప ండుు మయతిమ.ే వివరాలకు పూజారిగారిని సంపిదించవలెనత
Landline: 01772798512 Mobile: 07597021071

అటు తదిి .26-10-2018 శుకీవారము. (చందోి ద్య ఉమయగౌరీవత
ి ము )

సవస్రా శ్రీ విళంభినామ సంవతసర ఆశ్వయుజ

బహుళ తదియ అటు తదిి శుకీవారం ఈరోజు ముతా యద్తవులకు వాయనములు ఇచ్చి పూజంచ్చ స్ాయంతిము వరకు
ఉపవాసము ఉండుట ఆచారము.

నరక చతురదశి 6-11-2018. మంగళవారము మయసశివరాత్రి ఆశ్వయుజమయసము
దీపావళి 7-11-2018 .బుధవారము . సవస్రా శ్రీ విళంభినామ సంవతసర దీపావళి అయనది.భకుాల ఉదో ాగ స్ కరాము
ప్రలుల బడి శెలవుని ద్తిషరటలోప్ెటట టకుని ఈ దీపావళి పండుగనత శ్నివారము 10-11-2018 స్ాయంతిము 6 గంటలనతంచ్చ
జరుపుటకు నిరణ ఇంచ్చనాము .ముంద్తగా లక్ష్ీా పూజ నీరాజన మంతి పుష్పములు మీరు తెచ్చిన ప్రండివంటలనివేద్న
తరువాత భోజనములు తరువాత బాణసంచాలు క్ాలుిట జరుగునత .భకుాలు బాణసంచాలు ప్రండివంటలు తీసతకు
రావలెనత.

క్ారీాకమయసము: 8-11-2018 గురువారము నతండి 7-12-2018 శుకీవారమువరకు క్ారీాకమయసము . సవస్రా శ్రీ విళంభినామ
సంవతసరక్ారీాకమయస సంద్రభంగా పితీరోజూ స్ాయంతిం 6.గంటలకు మన ఆలయంలో క్ారీాక దీపము (నందా దీపము )
వలిగించబడునత . ఈనలలో పితీ స్ో మవారము లేక మీరుక్ోరినరోజున ఈశ్వరునతక్త రుదాిభిషేకము చేయబడునత. క్ావున
భకుాలు ఈ అవక్ాశ్మునత వినియోగించతక్ోవలెనత.

నాగులచవిత్ర 11-11-2018 ఆదివారము. సవస్రా శ్రీ విళంభినామ సంవతసరక్ారీాకమయస శుద్ద చవిత్ర. ఆదివారము
విశేష్మైన పరవదినము క్ావున శ్రీవల్లు సతబిహాణయాశ్వరస్ావమి వారిక్త అభిషేకము జరుపబడునత క్ావున భకుాలు ఈ
అవక్ాశ్మునత వినియోగించతక్ోవలెనత.

శ్రీ రమయసహిత స్ామూహిక సతానానరాయణస్ావమి వితము 18-11-2018 ఆదివారము. ఈరోజు ఎక్ాద్శి
సంధరభంగా స్ామూహికంగా సతానానరాయణవితము చేయబడునత. టిక్కాటటట క్ేవలం 10 ప ండుు మయతిమే ఆసక్తాగలవారు
తవరగా మీ ప్ేరు ు వాిఇంచతక్ోవలెనత. వివరాలకు పూజారిగారిని సంపిదించవలెనత. 0177279812 Mobile 07597021071.

క్ారీాకప రణమి 23-11-2018 శుకీవారము . సవస్రా శ్రీ విళంభినామ సంవతసరక్ారీాకమయస క్ారీాకప రణమి సంధరభంగా
మన ఆలయంలో విశేష్మైన పూజలు రుదాిభిషేకము జరుగునత భకుాలు ఈ అవక్ాశ్మునత వినియోగించతక్ోవలెనత.

మయసశివరాత్రి. 5-12-2018 బుధవారము( క్ారీాకమయసము )
పో లిసవరో ము 8-12-2018 శ్నివారము. సవస్రా శ్రీ విళంభినామ సంవతసర క్ారీాకమయసం పూరా యన మరుసటిరోజు
శ్నివారం పో లి సవరో ం,క్ావున కధవిని బాిహణులకు సవయంపాకం ఇవవడం ఆచారము కలద్త ఈ అవక్ాశ్మునత
వినియోగించతక్ోవలెనత.

శ్రీ సతబిహాణయాసవరష్స్రట 13-12-2018 గురువారము. సవస్రా శ్రీ విళంభినామ సంవతసర మయరో శిర శుద్ద ష్షరట ఈ రోజున శ్రీ
సతబిహాణయాసవరస్ావమివారిక్త పితేాక అభిషేకము జరుగునత దానివలన సరవదో షాలూ పో య సంతానము లేనివారిక్త
సంతానము కలుగునత.వివాహం క్ానివారిక్త వివాహం జరుగునత . కలయాణము చేయంచతక్ోవాలనతకునే భకుాలు ముంద్తగా
పూజారిగారిని సంపిదించవలెనత . 01772798512 Mobile 07597021071

సభుాలకు గమనిక:

మీ అంద్రి ఆద్రాభిమయనాలతో మన తెలుగు జనసంఘయనిన మయ వ ంతు కుీషర చేస్ర

నడుపుచతనానము ఏమన
ై ా ప రపాటట
ు జరిగత
ి ే ప్రరాాద్తలు మరియు మీ సలహాలనత ఈమైలు దావరాగానీ వుతా రందావరాగానీ
తెలియజేయవలెనత.Email address : info@venkateswara.co.uk సభాతవ రుసతము చాలయ మంది చెలిుంచ్చనారు, మరచ్చన సభుాలు
అనాధా భావించక తవరలో సభాతవరుసతము పూజారిగారిక్త చెలిుంచ్చ రస్్ద్త తీసతక్ోవలస్రనదిగా క్ోరుచతనానము. మీ అంధరి ధన
సహాయంతోనూ సహక్ారాలతోనూ మయతిమే ఈ సంఘయనిన దేవాలయయనీన నడుపుచతనానమని మరొకాస్ారి గురుా చేసా తనానము. మీకు
నూాస్ లెటరు ఈమల
ై ుదావరా అంద్తక్ోద్లచ్చనవారు ద్యవుంచ్చ మీ ఈమల
ై ు ఎడిసతనత పంప్రంచవలెనత ఈమయరఘం దావరా సంఘయనిక్త
ప సట ల్ చారిి తగుోతుంది మరియు మీరకపుపడు మీ ఈమైలు తెరచ్చనా మీరు పిపంచంలో ఎకాడవునాన మీ నూాస్ మీ ఈమైలులోనే
ఉంటటంది. ఈమల
ై ు చూడనివారు తెలియజేయనవసరంలేద్త మీకు యదావిదిగా నూాస్ లెటరు అంద్జేస్ా ాము .
పితీనలయ మయసశివరాత్రిక్త అభిషేకములు చేయంచతకునేవారు పూజారిగారిని సంపిదించవలెనత ఆయన మీకు గురుా చేస్ా ారు.పితీ నలయ
మూడవ శ్నివారము 11-30నిముష్ములకు పితేాక సతపిభాతస్ేవ జరుగునత . .పితీ శ్నివారము స్ాయంతిము మన దేవాలయంలో
భజన జరుగునత ఆసక్తా కలవారు పాలగోనవచతినత .
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April 2018 News Letter
Sri Venkateswara Kalayanam on 28-04-2018 Saturday: Swasti Sri Chandramana Sri Vilambi Nama Year, Vaisakhamasa
Suddha Chaturdasi on 28-4-2018 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 request that any interested
members to forward their names in advance to the priest and any Pooja items required contact the priest. There is a fee
of £15.00 per couple is applicable. All devotees’ who endeavor 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 Vilambi Nama Year, Vaisakha Bahula Dasami on 10-5-2018
Thursday 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.
14-5-2018 MaasaShivaratri (Vaisakhamaasam), 12-6-2018 MaasaShivarari Tuesday (Adhika Jyeshta Maasam), 11-7-2018
MaasaShivaratri Wednesday (Nija Jyeshta Maasam), 17-7-2018 Tuesday Karkataka Sankranam (Dakshinayanam Start),
23-7-2018 Monday Tholi Ekadasi.

Guru Pournami: Swasti Sri Chandramana Sri Vilambi Nama Year, Aashada Sudha Pournami 27-7-2018 Friday Guru
Pournami. For Sri Shiridi Sai Baba commencing early morning there is Abhishekam and Vibhooti (Chalk) rituals
performed. On this day Sampurna Chandragrahanam (full Moon Eclipse) on this evening 6pm onwards Temple will be
closed, on the day before, Thursday evening Pournami starts therefore there will be special Aarathi will be given. Any
interesting devotees can attend and participate on this day.
10-8-2018 Friday MaasaShivaratri (Aashada Maasam)

Vara Lakshmi Vratam: Swasti Sri Chandramana Sri Vilambi Nama Year, Sravana Masa Sudha Dwadasi 24-8-2018 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 Vilambi Nama Year, Shravana Suda
Pournami on 26-8-2018 Sunday, Sri Rama Sahita Veera Venkata Satyarayana Swamy vratam. This vratam will be
performed by couples and a fee of £10.00 is applicable. Those of you are interested submit your details in advance
booking with Priest. For further information contact on: 01772 798512 or Mobile: 07597021071

Jandhyala Pournami, Raakhi Panduga 26-8-2018 Sunday Swasti Sri Chandramana Sri Vilambi Nama Year Shraavana
Pournami to celebrate Jandhayala Pournami and Raaksha Bandhan to brothers and sisters.

Sree Krishna Janmashtami: Swasti Sri Chandramana Sri Vilambi Nama Year, Sravana Bahula Ashtami Sree Krishna
birth falls on 2nd September 2018 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.
MaasaShivaratri: 8-9-2018 Saturday (Sraavana Maasam)

Polambhavratam: on 9-9-2018 Amavasya Sunday. This day known as Polaalu Amavasya; on this day taking Kanda
(YAM) as 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 Vilambi Nama Year, BhaadraPada Sudha Chavithi on 13-9-2018
Thursday, on this day fall Hastha 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 (until 22-9-2018).
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 £10 for 9 days applicable. 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 Nimajjanam in the river,

RushiPanchami: Swasti Sri Chandramana Sri Vilambi Nama Year on 14-9-2018, 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.

Undrallu Taddhi: Swasti Sri Chandramana Sri Vilambi Nama Year, BhaadraPada Bahula Tadhiya on 27-9-2018 Thursday.
For the newly married couples should be fasting all day until evening, thereafter should pray to the Cow and gifts are
given to elderly couples. For further information contact the priest.

DEVI NAVARATRULU: Swasti Sri Chandramana Sri Vilambi Nama Year Ashvija Sudha Pournami on 10-10-2018
Wednesday onwards DeviNavaratrulu commences. From 10-10-2018 to 18-10-2018 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 £10 for
duration of nine days. For other requirements please contact Priest at the temple on 01772 798512.

Attla Thaddhi: on 26-10-2018 Friday is Attla Thaddhi, this is mainly celebrated by newly wedded couples, and
especially females do Chandrodaya Uma Gouri Varatam, for further information contact priest.

NarakaChaturdasi 6-11-2018 Tuesday MaasaShivaratri AshvijaaMaasam.
Deepavali: Swasti Sri Chandramana Sri Vilambi Nama Year, Kartika masa on 7-11-2018 Wednesday is Deepavali but this
will be celebrated on 10-11-2018 Saturday evening at 6pm 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 Vilambi Nama Year, Karthika Sudha Pounami on 8-11-2018 Thursday to
7-12-2018 Friday. Starting from Thursday every evening at 6.15pm Aakaasa Deepaardhana and Shiva Abhishekam will be
performed, any interested devotees can attend.

Nagula Chavithi: Swasti Sri Chandramana Sri Vilambi Nama Year, Karthika Sudha Chavithi on 11-11-2018 Sunday. On
this day there is special pooja performed on god Subrahmanya Swamy. All those devotees interested in attending this
occasion please contact priest.

Samoohika Sri Satyanarayana Swamy vratam: Swasti Sri Chandramana Sri Vilambi Nama Year, on 28-11-2018
Sunday, Sri Rama Sahita Veera Venkata Satyarayana Swamy vratam. This vratam will be performed by couples and a fee
of £10.00 is applicable. Those of you are interested submit your details in advance booking with Priest. For further
information contact on: 01772 798512 or Mobile: 07597021071

Karthika Pournami: Swasti Sri Chandramana Sri Vilambi Nama Year, Karthika Sudha Pournami on 23-11-2018 Friday.
On evening of this day Deepalu and Shiva pooja is performed. Anyone can attend.

MaasaShivaratri 5-12-2018 Wednesday (Karthika Maasam)

PoluSwargam: Swasti Sri Chandramana Sri Vilambi Nama Year, BhaadraPada Amavasya on 8-12-2018 Saturday. 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 Vilambi Nama Year, Margasira Sudha Sashti on 13-122018 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. We have telugu teaching classes Saturday afternoons by Priest but we can only run these
classes if parents are interested to bring their children .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. Every Saturday evening around 7.30 to 8.pm Bhajana will be performed interested
people can join.
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
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 endeavor 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. 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

