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శ్రరీసతు                                                   శుభమసతు                                    అవిఘనమసతు  

                                               ఓం శ్ర ీమహాగణాధిపతయేనమహ: 

             ప్రిష్టన్ తెలుగు జనసంఘం జనవరి 2019  వారాు పత్రిక  

మన దేవాలయానిక ికరీతు  పూజారిగారు వచ్చినారు ఆయనప్ేరు” సముద్ంి వ ంకటరతనంగారు “    అనిన పూజలూ నోములు 
గుీహపవిేశాలు హో మాలూ  మీరు కోరినరీత్రలో జరుపుతారు పో నత న ంబరుు  మారలేద్త మీరు ఈ అవకాశానిన సదిినియొగం 
చెసతకోవచ్తినత అని తెలియజేయుచ్తనానము. 

1-1-2019  ఆంగు సంవతసరాది మంగళవారము ఈరోజు ఇంగీుష్ు నూతన సంవతసరము పాిరంభము. 

4-1-2019 మాసశివరాత్రి : పరమ శివునికి  అభిషేకములు చేయంచ్తకోద్లచ్చనవారు వచ్చి చేయంచ్తకోవచ్తినత 
లేదా ఉదయ ోగరితాో రాలేనివారు ఆసకిు ఉంటే వారి ప్ేరుు  గోతనిామాలు ఇచ్చి చేయమని పూజారిగారికి 
చెపపవచ్తినత.మాసశివరాత్రిక ిఅభిషేకమునకు పూజాద్విాోలకి పూజారి సంభావనకి మొతుం ఆరు ప ండ్లు  మాతమేిదీనికి 
రశ్రద్త ఇవిబడ్లనత. పతిీ మాస శివరాత్రికి ఇదే విద్ంగా జరుగునత సబుోలకు ఇదే ఫీజు. వివరాలకు పూజారిగారిని 
సంపదిించ్వలెనత.Temple Landline  01772798512 Pujari Mobile number 07597021071 

14-1-2019 భొగిపండుగ  15-1-2019మకరసంకర్ ంతి 16-1-2019 కనుమ పండుగ. ఇంగ్ల ండులో మన 

అందరికీ  ఈ మూడు రోజులూ శెలవులు క్నిక్రణంగ్ అందరిక ీఅందుబాటులో ఉండేలా  13-1-2019 ఆదివ్రం 
ఉదయం 11గంటలనుండి  మనదేవ్లయంలో జరుపుచున్నాము.  భకుు లు మీకు తోచిన ఆహారపదనర్ా లు తీసుకునివచిి 
కలసి భుజంచి స్్ామివ్రల దీవెనలు ప ందమని మనవి . వివరాలకు పూజారిగారిని సంపదిించ్వలెనత.Temple Landline  

01772798512 Pujari Mobile number 07597021071 

19-1-2019    శనివ్రము శనిత్రయోదశి ఆసకతుగలభకుు లు పూజ చేయంచుకోవచుిను 

2-  2- 2019   శనివ్రము శనిత్రయోదశి ఆసకతుగలభకుు లు పూజ చేయంచుకోవచుిను 

3—2- 2019   ఆదివ్రము మాసశివర్తిర  ఆసకతుగలభకుు లు అభిషేకము పూజ చేయంచుకోవచుిను. మాసశివరాత్రిక ి
అభిషేకమునకు పూజాద్విాోలకి పూజారి సంభావనకి మొతుం ఆరు ప ండ్లు  మాతమేిదీనికి రశ్రద్త ఇవి బడ్లనత.                .   

12-2-2019    మంగళవ్రము  రధసపుమి లేదన సూరయజయంతి పూజ చేయంచుకుని విషేషమ నై 
పలానిాప ందవచుిను వివరాలకు పూజారిగారిని సంపిదించ్వలెనత.Temple Landline  01772798512 Pujari Mobile 

number 07597021071 

16-2-2019    శనివ్రము అంత్రవాది తీరాము ఈరోజు విషణు  పూజా విశేషము 

http://www.venkateswara.co.uk/
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16-2-2019    భీషమ ఏక్దశి ఈరోజు విశేషమ ైన పూజలు జరిపించుకోవచుిను. 

4- 3- 2019    మహాశివర్తిర శివునికత పరరతికరమ ైన సో్ మవ్రము మన దేవ్లయంలో ఈరోజు ఉదయం 5 గంటలనుండి  
మీకు అనుకూలమ ైన సమయంలో పంచాముు తములతో అభిషేకములు జరుపబడును. ఈ అవకాశానిన సదిినియొగం 
చెసతకోవచ్తినత. 
3-4-2019 మాసశివర్తిర  ఆసకిుగలభకుు లు అభిషేకము పూజ చేయంచ్తకోవచ్తినత. మాసశివరాతి్రకి అభిషేకమునకు 
పూజాద్విాోలకి పూజార ిసంభావనకి మొతుం ఆరు ప ండ్లు  మాతమేిదీనికి రశ్రద్త ఇవిబడ్లనత ఈ అవకాశానిన సదిినియొగం 
చెసతకోవచ్తినత. 

6-4-2019 ఉగ్ది శనివ్రము తెలుగు సంవత్సర్ది ఉగ్ది  ఈరోజు మన దేవ్లయంలో ఉదయం 
11గంటలనుండి  వేపపువుా పచిడి పరస్్దనలతో  పూజ  జరుగును . త్రువ్త్ పంచనంగశరవణము జరుపబడును ఈ 
అవకాశానిన సదిినియొగం చెసతకోవచ్తినత. వివరాలకు పూజారిగారిని సంపిదించ్వలెనత.Temple Landline  

01772798512 Pujari Mobile number 07597021071. 

సభుోలకు గమనిక: మీ అంద్ర ిఆద్రాభిమానాలతో మన తెలుగు జనసంఘానిన మా వ ంతు కుీషర చేసర 

నడ్లపుచ్తనానము ఏమ ైనా పొ రపాటలు  జరిగిత ే ప్రరాోద్తలు మరియు మీ సలహాలనత ఈమ ైలు దాిరాగానీ వుతురందాిరాగానీ  
తెలియజేయవలెనత.Email address : info@venkateswara.co.uk సభోతి రుసతము చాలా మంది చెలిుంచ్చనారు, మరచ్చన 
సభుోలు అనోధా  భావించ్క  తిరలో సభోతిరుసతము  పూజారిగారికి చెలిుంచ్చ రసీద్త తీసతకోవలసరనదిగా   కోరుచ్తనానము. 
మీ అంధరి ధన సహాయంతోనూ  సహకారాలతోనూ మాతమేి ఈ సంఘానిన దేవాలయానీన నడ్లపుచ్తనానమని మరొకకసారి 
గురుు  చేసతు నానము. మీకు నూోస్ లెటరు  ఈమ ైలుదాిరా అంద్తకోద్లచ్చనవారు ద్యవుంచ్చ మీ ఈమ ైలు ఎడ్ిసతనత 
పంప్రంచ్వలెనత ఈమారఘం దాిరా సంఘానికి పొ సటల్ చారిి తగుు తుంది మరియు మీరెపుపడ్ల మీ ఈమ ైలు తెరచ్చనా మీరు 
పపించ్ంలో ఎకకడ్వునాన మీ నూోస్ మీ ఈమ ైలులోనే  ఉంటలంది. ఈమ ైలు చ్ూడ్నివారు తెలియజేయనవసరంలేద్త మీకు 
యదావిదిగా నూోస్ లెటరు అంద్జేసాు ము . పరతీనె్లా మాసశివర్తిరకత  అభిషేకములు చేయంచుకునే్వ్రు పూజారిగ్రిని 
సంపరదించవలెను ఆయన మీకు గురుు  చేస్్ు రు.                                                                                                           
పతిీ న లా మూడ్వ శనివారము 11-30నిముష్ములకు పతిేోక సతపభిాతసేవ జరుగునత . .పరతీ  శనివ్రము స్్యంత్రము 
మన దేవ్లయంలో భజన జరుగును  ఆసకతు కలవ్రు ప్లగొ నవచుిను .                                          ఇటుల       

                                                                                                                                             క్రయనిర్ాహకవరఘం                       

 
 

Sri MahaGanathipathiya Namah: 

SriRashtu                                          Subhamastu                                               Avignamastu 

http://www.venkateswara.co.uk/
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TELUGU JANASANGAM 2019 JANUARY NEWS LETTER 

we have new priest arrived from India on 4th December 2018, his name is Samudarala 

Venkataratnam Garu. He will perform all sorts of rituals and ceremonies as per your wish, the 

mobile number remains the same: 07597021071, you can contact him at anytime and arrange for 

whatever your needs. 

1-1-2019  English New Year 

4-1-2019 MasaShivaratri: for the Lord Shiva Abhishekam performed on this day if anyone unable 

to attend due to work reasons or for any other reasons, you can priest to perform on your or family 

behalf. For the cost of £6 this includes performance and the items for the Pooja, a receipt will be 

given. If you need regular performance of this pooja, please contact the priest. 

14-1-2019: Sankranthi: Monday 14-1-2018 is Bogi festival and 15-1-2018 Tuesday is Makara 

Sankranthi and 16-1-2018 Wednesday is Kanuma festival. For all people convenience the 

celebration of Sankranthi festival is held on 13-1-2019 at our Community Centre, therefore we 

request all members to bring the food whether is home made or brought from shops. For 

furthermore information contact priest. Starting time from 11.00am 

19-1-2019 Saturday is ShaniTroyadasi, devotees can perform Pooja 

2-2-2019 Saturday is ShaniTroyadasi, devotees can perform Pooja 

3-2-2019 Saturday is Masashivaratri, devotees can perform Pooja, For the cost of £6 this includes 

performance and the items for the Pooja, a receipt will be given. If you need regular performance 

of this pooja, please contact the priest. 

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

Sudha Ratha Saptami on 12-2-2019 Tuesday is the day of Sun birth and very auspicious. 

16-2-2019 Saturday is Anthravedhi Teerdham and Bheeshma Ekadasi, on this day Maha Vishunu 

Pooja performed. 

Maha Shivaratri on 4-3-2019 Monday: on this day Parama Shiva special Pancha Amrutha 

Abhishekam will be performed. Contact priest for further details on 01772 798512 or Mobile 

0759702171 

4-3-2019 Wednesday  Masashivaratri, devotees can perform Pooja, For the cost of £6 this includes 

performance and the items for the Pooja, a receipt will be given. If you need regular performance 

of this pooja, please contact the priest.landline  01772 798512 

http://www.venkateswara.co.uk/
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UGADHI: on 6-4-2019 Saturday Ugadhi festival. On this day, most auspicious ceremonies 

performed on Sri Venkateswara Swamy, thereafter opening of new Almanac (Panchangam) for the 

new year horoscope. Please all devotees are welcome to attend.Starting time from 11.0am 

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 11.25AM 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. devotees can perform Pooja, For the cost of £6 this 

includes performance and the items for the Pooja, a receipt will be given. If you need regular 

performance of this pooja, please contact the Priest landline 01772798512 

Every Saturday evening from 7.30pm Bhajana will be performed in temple .Interested 

devotees can join and perform or if they wish they can come for Darsanam and take 

blessings. 

ALL MEMBERS KINDLY PROVIDE THEIR EMAIL ADDRESS SO WE CAN SEND EMAILS 

FOR EVERYONE IT IS FAST AND COST EFFECTIVE FOR THE COMMUNITY. 

WITH EVERYONE SUPPORT THIS COMMUNITY SURVIVES, PLEASE DO NOT FORGET 

TO CONTRIBUTE YOUR SUBSCRIPTIONS. 

YOURS FRATERNALLY 

THE COMMITTEE 
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