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శ్రరీసతు                                                   శుభమసతు                                    అవిఘనమసతు  

                                               ఓం శ్ర ీమహాగణాధిపతయేనమహ: 

             ప్రిష్టన్ తెలుగు జనసంఘం   ఏప్రిల్ 2019  వార్ాు పత్రిక  
                                    మన తెలుగువారందర్ికి శ్రీ వికార్ినామసంవతసర శుభాకాంక్షలు 

శీ్రరామనవమి: 13-4-2019  శనివారము శీ్రసీతారామ కళ్యాణము మన గుడిలో 
జరుపబడునత కళ్యాణము ప్ీటలప్ ై కూర్చోవాలని ఆకాంక్షవునన భకుు లు ముందతగా పూజార్ిగార్ికి తెలియజెయవలెనత. 
పూజార్ిగార్ి  మో బ ైలున ంబరు 07597021071  దేవాలయం ల ండ్ లెైనత న ంబరు 01772798512 

కోరుక ండ తీరధం 15-4-2019  ఏకాదశి శ్రీవ ంకటేశ్వరుని పూజావిశేష్మ ైనది 
19-4-2019 GoodFriday: చెైత ిపూరిి్మ చితగిుపు  వతిం చేసతకుంటారు ఈర్చజు శివారోన ఆంజనేయస్ావమివారి్ 
విజయోతసవపూజలు జరుగునత. 
22-4-2019 సో్ మవారము సంకష్టహరచతురధశి  ఈర్చజుస్ాయంతంి గణేశునికి గర్ిక, ఉండాిళ్ళుతో అరోన చేసరనచచ మీప్రలలలు 
సకలవిదాాపారగదతలౌదతరు. 

3-5-2019 మాసశివర్ాత్రి  శుకవీారము ఈర్చజు పరమశివునికి అభిషేకము చేయంచతకుననవారి్కి సకల         
దతుఃఖములు వాత్రర్ేకఫలాలు తొలగి పూరవజనమపుణాపలాలు ప ందతతారు.ఈ అభిషేకానికి పూజాదవిాాలకి పూజార్ిక ి
దేవాలయానికి మొతుం కలసర టికకటటట  £6. మాతమేి ఈ సదవకాశానిన సభుాలందరూ ఉపయోగించతకోవచతోనత.   
ఉదయ ాగర్ితాా అభిషేకానిక ిహాజరుకానివారు మీ ప్ేరుల  గచతినామాలు పూజార్ిగార్ికి యచిో చేయంచతకోవచతోనత. 

18-5-2019 శీ్రవ ెంకటేశవరకళ్యాణము: శ్నివారం మన ప్రిష్టన్ బాలాజీ తెలుగు దేవాలయెంలో శ్ర ీ
అలివేలుమెంగా పదాావతీ సమేత శ్రవీ ెంకటేశవరస్ావమి వారలకు ఘనెంగా కళ్యాణము జరుగును ప్ీటలప్ ై కూర్చోని 
జర్ిప్రంచతకోవాలనన దంపతులు ఆకాంక్షవునన భకుు లు మీరు తీసతకుర్ావలసరన పూజాస్ామాగి ీపూరి్ు వివర్ాలకు 
పూజార్ిగార్ిని సంపదిించవలెనత . ఈ స్ామూహిక కళ్యాణంలో  పాలోో నే   జంటలకు టిక్కెటటట   సభ్ుాలకు కే్వలెం 15 
ప ెండ్స్ మాతిమే తకుకవ మందికి అవకాశ్ం వుననందతవలన తవరగా మీ ప్ేరుల  వాియంచతలోవలెనత  పూజార్ిగారి్ 
మోబ ైలున ంబరు 07597021071  దేవాలయం ల ండ్ లెైనత న ంబరు 01772798512 ఇదేరొజున న లలో మూడవ శనివారెం 
క్ారణెంగా  పితేాక సుపిభాతసేవ జరుగును. 
 

శీ్ర హనుమత్ జయెంతి. 29-5-2019 బుధవారము శ్ర ీహనతమత్ జయంత్ర సందరభంగా హనతమంతునికి పతిేాక 
అభిషేకము మర్యిు గంధ సరంధూరం ,  పువువలు ,తమలపాకులతో పూజలు జరుగునత .పూజార్ిగారు దేవాలయంలోనే 
ఉండేకారణంగా మీకు వీలెైనసమయంలో వచిో పూజలు చేయంచతకోవచతోనత . 
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1-6-2019 మాసశివర్ాత్రి మర్యిు శ్నితయిోదశి. శ్నివారము ఈర్చజు పరమశివునికి 
అభిషేకము చేయంచతకుననవార్ిక ిసకల దతుఃఖములు వాత్రర్ేకఫలాలు తొలగి పూరవజనమపుణాపలాలు ప ందతతారు.ఈ 
అభిషేకానికి పూజాదివాాలకి పూజార్ికి దేవాలయానికి మొతుం కలసర టికకటటట  £6. మాతమేి ఈ సదవకాశానిన సభుాలందరూ 
ఉపయోగించతకోవచతోనత.   ఉదయ ాగర్ితాా అభిషేకానికి హాజరుకానివారు మీ ప్ేరుల  గచతినామాలు పూజార్ిగార్ికి యచిో 
చేయంచతకోవచతోనత. 

1-7-2019 మాసశివర్ాత్రి; ఆదివారము ఈర్చజు పరమశివునికి అభిషేకము చేయంచతకుననవార్ిక ిసకల 
దతుఃఖములు వాత్రర్ేకఫలాలు తొలగి పూరవజనమపుణాపలాలు ప ందతతారు.ఈ అభిషేకానికి పూజాదవిాాలకి పూజార్ిక ి
దేవాలయానికి మొతుం కలసర టికకటటట  £6. మాతమేి ఈ సదవకాశానిన సభుాలందరూ ఉపయోగించతకోవచతోనత.   
ఉదయ ాగర్ితాా అభిషేకానిక ిహాజరుకానివారు మీ ప్ేరుల  గచతినామాలు పూజార్ిగార్ికి యచిో చేయంచతకోవచతోనత. 

8-7-2019 కుమారష్ష్రట  స్ో మవారము శివుడు & శ్కిుసవరూపమ ైన అమమవారు వీర్ిదదర్ి ఏకరూపమే 
సతబహిమణేాసవరుడు ఈర్చజు వల్లల దేవసేన సమేత సతబహిమణేాసవరస్ావమి వారలకు అభిషేకముగాని అరోనగాని,కళ్యాణముగాని 
ఏదిజర్ిప్రంచినా మీ వివాహసమసాలు సంతాన,మానసరక దోషాలు పర్ిష్కరి్ంచబడతాయ. మీరు తీసతకుర్ావలసరన 
పూజాస్ామాగి ీపూరి్ు వివర్ాలకు పూజారి్గారి్ని సంపదిించవలెనత . పూజార్ిగారు దేవాలయంలోనే ఉండేకారణంగా మీకు 
వీలెైనసమయంలో వచిో పూజలు చేయంచతకోవచతోనత . పూజార్ిగారి్ మోబ ైలున ంబరు 07597021071            
దేవాలయం ల ండ్ లెైనత న ంబరు 01772798512. 

12-07-2019 శుకవీారము  తొలి ఏక్ాదశి (శ్యన ఏకాదశి )  ఆషాడశుదద ఏకాదశి ఈర్చజు 
శ్రవీ ంకటేశ్వరదరశనం విశేష్ ఫలపదిం  

16-7-2019 మెంగళవారము గురుప రణిమ వాాసప రణిమ ఈర్చజు శ్రీ షరర్డీస్ాయ బాబా వార్ిక ి
అభిషేకములు పూజలు హారతులు జరుపబడునత. పూజార్ిగారు దేవాలయంలోనే ఉండేకారణంగా మీకు వీలెైనసమయంలో 
వచిో పూజలు చేయంచతకోవచతోనత . పూజార్ిగారి్ మోబ ైలున ంబరు 07597021071   దేవాలయం ల ండ్ లెైనత న ంబరు 
01772798512. పూజలలో పాలగో నతవారు ముందతగా పూజార్ిగార్ిని సంపదిించవలెనత  

17-7-2019 బుధవారము కర్ాకటక సంకమీణం ఉతుర్ాయణపుణాకాలం సమాపుం దక్షిణాయణం పాిరంభం. 
 

30-7-2019  మాసశివరాతిి;మెంగళవారముఈర్చజు పరమశివునికి అభిషేకము చేయంచతకుననవార్ిక ి
సకల దతుఃఖములు వాత్రర్ేకఫలాలు తొలగి పూరవజనమపుణాపలాలు ప ందతతారు.ఈ అభిషేకానికి పూజాదవిాాలకి పూజార్ిక ి
దేవాలయానికి మొతుం కలసర టికకటటట  £6. మాతమేి ఈ సదవకాశానిన సభుాలందరూ ఉపయోగించతకోవచతోనత.   
ఉదయ ాగర్ితాా అభిషేకానిక ిహాజరుకానివారు మీ ప్ేరుల  గచతినామాలు పూజార్ిగార్ికి యచిో చేయంచతకోవచతోనత 
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6-8-2019  శ్ాీవణమెంగళగౌరీ వితము మెంగళవారము. 
9-8-2019 శీ్రవరలక్ష్మాదేవి వితము :శుకీవారము ఈరోజున శ్రవీరలక్ష్మాదేవి వితము చయేెంచుక్ోవడెం 
వలన సకల స్ భాగాములు కలుగును ఊజారణగారణని ఇెంటిక్ ితీసుకువ ళ్ళేవారు ముెందుగా తెలియజేయవలెను. 

15-8-2019 గురువారము  రాఖీప రిమి , జెందాాల ప రిమి.ఈరోజు అకెచెలెల ళళే వారణ సో్ దరులకు 
గాని వారణ సో్ దరవరస ైనవారణక్ిగాని రాఖీకటిట  వారణయొకె ఆయురారోగాాలు దుి డెంగా ఉెండాలని క్ోరుకునే రోజు . 

23-8-2019 శీ్రకి్షిీ్ జనాాష్టమి శుకీవారము శ్ాీవణబహుళ అష్టమి ఈరోజున మన దేవాలయెంలో 

విష్ేష్మ ైన పూజలు జరుగును.భ్కుు లకు వారణ ప్రలలలకు సహకరణెంచేలా ఈ పెండుగను 24-8-2019 శనివారము 
స్ాయెంతిెం 5 గెంటలకు మొదలుప్ టిట  మన దవేాలయెంలో ఉటిట  కటటడెం ప్ రుగుముెంత క్ొటటడెం కురీీల ఆట  
బహుమతులు అన్నీ జరుపబడును. భ్కుు లు మీకు తోచిన ఆహారపదారాా లను తీసుకురావలెను . 

30-8-2019 పో లాల అమావాసా: శుకీవారము ఈరోజు కెందమొకెకు పూజలు గాీ మ పొ లిమేరలో ఉెండ ే
గాీ మదేవతకు (దురాా మాతకు)  పూజలు న ైవేదాాలు  సమరణపెంచెదరు. 
 

2-9-2019 వినాయకచవితి: సో్ మవారము సవసరు శ్ర ీచాందమిాన శ్రవీికార్ినామసంవతసర భదపిద శుదద చవిత్ర 2-
9-2019 నతండి 11-9-2019 వరకు గణపత్రనవర్ాతుిలు ఉదయము స్ాయంతిము విశేష్మ ైన పూజలు లక్షమమగణపత్ర 
హో మములు జరుగునత ఈతొమిమది  ర్చజులు పూజచేయంచతగచనదలచినవారు మీరు సవయంగావచిో చేయంచతకోవచతోనత 
ల దా ఉదో ాగర్ితాా ర్ావడం  వీలుకానివారు  మీ పే్రుల  గచతనిామములు పూజార్ిగారి్కి ఇచిోనచచ మీప్ేర పూజలు జరుపుదతరు 
.ఆలయానికి కటేట  టికకటటట  తొమిమదిర్చజులకి 10 ప ండుల మాతమేి అని తెలియజేసతు నానము . 

 16-9-2019 ఉండాిళ్ుతదిద : సో్ మవారము ఈర్చజున గచవులకు పూజచేసర బాిహమణులకు సవయంపాకం దానము 
చేయుట విశేష్ము 

27-9-2019 మాసశివర్ాత్రి శ్నివారము: ఈ అభిషేకానికి పూజాదవిాాలకి పూజార్ికి దేవాలయానికి 
మొతుం కలసర టికకటటట  £6. మాతమేి ఈ సదవకాశానిన సభుాలందరూ ఉపయోగించతకోవచతోనత.   ఉదయ ాగర్ితాా అభిషేకానికి 
హాజరుకానివారు మీ పే్రుల  గచతనిామాలు పూజార్ిగారి్కి యచిో చేయంచతకోవచతోనత. 

శీ్రదేవీ శ్రననవర్ాతుిలు. 29-9-2019 ఆదివారము పాిరంబము. సవసరు శ్ర ీశ్రవీికార్ినామసంవతసర  

ఆశ్వయుజ శుదద పాడామి అనగా 29-9-2019 ఆదివారము  నతండి 8-10-2019 మంగళ్వారము వరకు పతిీర్చజూ ఉదయం 
5 గంటలనతండి స్ాయంతిం 10 గంటలవరకు శ్ర ీకనకదతరోమమవార్ికి  సహసనిామ కుంకుమారోనలు జరుగునత. 
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8-10-2019విజయదశ్మిశ్మీపూజ. భకుు లు దేవీనవర్ాతుిలలో పాలగో నేవారు దేవీ అనతగీమునతప ంది 
ఆయుర్ార్చగాములు  ఐశ్వరాములు ప ందగలరు .ఉదో ాగర్ితాా సమయముల నివారు తమ పే్రుల  గచతనిామములు 
పూజార్ిగార్ికి ఇచిో ఈ తొమిమది ర్చజులూ పూజలు చేయంచతకోవచతోనత .సభుాలు ఈ తొమిమదిర్చజులకు గుడికి కటేట  టికకటటట  
మొతుం 10 ప ండుల  మా తిమే. వివర్ాలకు పూజార్ిగార్ిని సంపదిించవలెనత Landline: 01772798512 Mobile: 

07597021071. 

అటలతదిధ  .16-10-2019 బుధవారము. (చందోిదయ ఉమాగౌర్డవతిము )  ఈర్చజు ముతుయదతవులకు 
వాయనములు ఇచిో పూజంచి స్ాయంతమిు వరకు ఉపవాసము ఉండుట ఆచారము. 
 

26-10-2019  శ్నివారము శ్నితయిోదశి. 

27-10-2019 దీపావళి ,కేదార్ేశ్వర వతిము ,మాసశివర్ాత్రి ఆదివారము ఈ దీపావళి పండుగనత స్ాయంతమిు 6 
గంటలనతంచి జరుపుటకు నిరి ఇంచినాము .ముందతగా లక్షమమ పూజ నీర్ాజన మంత ిపుష్పములు మీరు తెచిోన 
ప్రండివంటలనివేదన తరువాత భోజనములు తరువాత బాణసంచాలు కాలుోట జరుగునత .భకుు లు బాణసంచాలు 
ప్రండివంటలు  తీసతకు ర్ావలెనత. 
28-10-2019 సో్ మవారము నతండి కార్డుకమాసము పాిరంభం ఈర్చజునతండి న లంతా శివపూజలు స్ాయంతంి ఆలయంలో 
నందాదీపము వ లిగించడము జరుగునత. 

నాగులచవిత్ర  31-10-2019 గురువారము . సవసరు శ్ర ీశ్రవీికార్ినామ సంవతసరకార్డుకమాస శుదద చవిత్ర. 
విశేష్మ ైన పరవదినము కావున శ్రవీల్లల సతబహిమణేాశ్వరస్ావమి వారి్కి అభిషేకము జరుపబడునత  కావున భకుు లు ఈ 
అవకాశ్మునత వినియోగించతకోవలెనత. 

కార్డుకప రిమి  12-11-2019 మంగళ్వారము సవసరు శ్ర ీవిళ్ంభినామ సంవతసరకార్డుకమాస కార్డుకప రిమి 
సంధరభంగా మన ఆలయంలో విశేష్మ ైన పూజలు రుదాిభిషేకము జరుగునత భకుు లు ఈ అవకాశ్మునత 
వినియోగించతకోవలెనత. 

25-11-2019 మాసశివర్ాత్రి స్ో మవారము ఈ అభిషేకానికి పూజాదవిాాలకి పూజార్ికి దేవాలయానికి 
మొతుం కలసర టికకటటట  £6. మాతమేి ఈ సదవకాశానిన సభుాలందరూ ఉపయోగించతకోవచతోనత.   ఉదయ ాగర్ితాా అభిషేకానికి 
హాజరుకానివారు మీ పే్రుల  గచతనిామాలు పూజార్ిగారి్కి యచిో చేయంచతకోవచతోనత. 
2-12-2019 శ్ర ీసతబహిమణేాసవరష్సరట  సో్ మవారము . ఈ ర్చజున శ్ర ీసతబహిమణేాసవరస్ావమివార్ికి  పతిేాక అభిషేకము 
జరుగునత దానివలన సరవదోషాలూ పో య సంతానము ల నివార్ికి సంతానము కలుగునత.వివాహం కానివార్ికి వివాహం 
జరుగునత . కలాాణము చేయంచతకోవాలనతకునే భకుు లు ముందతగా పూజార్ిగారి్ని సంపదిించవలెనత . 01772798512 
Mobile 07597021071                                                            
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24-12-2019 మాసశివర్ాత్రి మంగళ్వారము ఈ అభిషేకానికి పూజాదవిాాలకి పూజార్ికి దేవాలయానికి 
మొతుం కలసర టికకటటట  £6. మాతమేి ఈ సదవకాశానిన సభుాలందరూ ఉపయోగించతకోవచతోనత  

సభ్ుాలకు గమనిక: మీ అందర్ి ఆదర్ాభిమానాలతో మన తెలుగు జనసంఘానిన మా వ ంతు కుీషర చేసర 

నడుపుచతనానము ఏమ ైనా ప రపాటటల  జర్ిగితే  ప్రర్ాాదతలు మర్ియు మీ సలహాలనత ఈమ ైలు దావర్ాగానీ వుతురందావర్ాగానీ  

తెలియజేయవలెనత.Email address : info@venkateswara.co.uk సభాతవ రుసతము చాలా మంది చెలిలంచినారు, 
మరచిన సభుాలు అనాధా  భావించక  తవరలో సభాతవరుసతము  పూజార్ిగార్ికి చెలిలంచి రసీదత తీసతకోవలసరనదిగా  
 కోరుచతనానము. మీ అంధర్ి ధన సహాయంతోనూ  సహకార్ాలతోనూ మాతమేి ఈ సంఘానిన దేవాలయానీన 
నడుపుచతనానమని మర్చకకస్ారి్ గురుు  చేసతు నానము. మీకు నూాస్ లెటరు  ఈమ ైలుదావర్ా అందతకోదలచినవారు 
దయవుంచి మీ ఈమ ైలు ఎడసితనత పంప్రంచవలెనత ఈమారఘం దావర్ా సంఘానికి ప సటల్ చారిి్ తగుో తుంది మర్ియు 
మీర్ెపుపడు మీ ఈమ ైలు తెరచినా మీరు పపించంలో ఎకకడవునాన మీ నూాస్ మీ ఈమ ైలులోనే  ఉంటటంది. ఈమ ైలు 
చూడనివారు తెలియజేయనవసరంల దత మీకు యదావిదిగా నూాస్ లెటరు అందజేస్ాు ము . పతిీన లా మాసశివర్ాత్రికి  
అభిషేకములు చేయంచతకునేవారు పూజార్ిగార్ిని సంపిదించవలెనత ఆయన మీకు గురుు  చేస్ాు రు 
 
 
 
 
 
 
 

         పతిీ న లా మూడవ శ్నివారము 11-30నిముష్ములకు    
                              పతిేాక సతపభిాతసేవ జరుగునత .  
      పతిీ  శ్నివారము స్ాయంతమిు మన దేవాలయంలో భజన జరుగునత 
                            ఆసకిు కలవారు పాలగో నవచతోనత .    
 

శనివారము అెంటే శీ్రనివాసునికి్ ఎెందుకు యష్టమో తెలియజేయు వివరాలు  
1    వ ెంకటేశవరుడు వ ెంకటాదరిక్ ితరలివచిీన రోజు                                                                     శనివారము  
2    ఒెంక్ారెం పిభ్విెంచినరోజు                                                                                                   శనివారము  
3    శ్ర ీస్ావమివారు శ్రనీివాసుని అవతారెంలో ఉదభవిెంచినరోజు                                                     శనివారము  
4   సకల జనులకు శనిప్ీడలను తొలగణెంచేరోజు                                                                          శనివారము  
5   శ్రమీహాలక్ష్మాని  విష్ుి వు వక్షసథలాన  నిలిప్రన రోజు                                                                  శనివారము  
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6   శ్రనీివాసుని భ్కి్ుశదీదలతో ఎవరకైతే పూజిస్ాు రో  వారణజోలిక్ ిరానని శన్నశవరుడు వాగాా నెం చేసరనరోజు   శనివారము  
7      శ్ర ీపదాావతి శ్రనీివాసుల కళ్యాణెం జరణగణనరోజు                                 శనివారము  
8     శ్రనీివాసుని సకలాభ్రణాలతో అలెంకరణెంచేరోజు                                  శనివారము  
9     శ్రసీ్ావమివారణని ఏడు క్ొెండలప్ ై మొదటిస్ారణగా భ్కుు లు గురణుెంచినరోజు  శనివారము 
10   భ్కుు ల క్ోరేెలు సమకూరేీ రోజుక్ాబటిట  శనివారమునకు సరదరవారము అనిప్ేరు   

                                       ఇటటల     

                               కారానిర్ావహకవరఘం            

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRIRASTHU   SUBHAMASTHU   AVIGNAMASTHU 

    SRI MAHAGANADHIPATHIYAE NAMAH:  

PRESTON TELUGU JANA SANGAM          April 2019 News Letter 
 

To all Telugu People Sri Veekarinama Samvatshra Subhakanshulu 
 

Sri Rama Navami: 13-04-2019: Saturday Seetha Rama Kalyanam performed in our temple for those of you are 

interested in participating in this event, please contact the priest in advance to book your place. Contact on 

mobile: 07597021071 Landline: 01772 798512 

 

Koru Konda Tirdham (Fair): 15-04-2019 Ekadasi Sri Venkateswara Pooja auspicious day. 

19-04-2019 Good Friday: Chaitra Poornima Chitragupta Vratam performed on the day to Shiva and Sri 

Anjenayaswamy. 

22-04-2019 Monday Sankarchaturdasi on the evening Sri Ganesh offerings with Garika (dry grass) and Undarallu 

(rice balls) to beneficial for well education for your childrens. 

 

3-5-2019 MasaShivaratri Friday on this day Parama Shiva Abhishekam done to nullifies any bad omens/luck 

removed and blessed with luck. In order to perform this event, the ticket cost £6 per head includes all ceremonial 
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items. If in any case those of you unable to attend provide your name and gothra namam (progeny name) to 

priest with ticket cost. 

  

Sri Venkateswara Kalayanam on 18-05-2019 Saturday: Preston Balaji Temple celebrating on 18-5-2019 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 are required to bring with you. 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: on 29-5-2019 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. 

 

1-6-2019 MasaShivaratri and Shani Throyodasi. Saturday on this day Parama Shiva Abhishekam done to nullifies 

any bad omens/luck removed and blessed with luck. In order to perform this event, the ticket cost £6 per head 

includes all ceremonial items. If in any case those of you unable to attend provide your name and gothra namam 

(progeny name) to priest with ticket cost. 

 

1-7-2019 MasaShivaratri: Sunday on this day Parama Shiva Abhishekam done to nullifies any bad omens/luck 

removed and blessed with luck. In order to perform this event, the ticket cost £6 per head includes all ceremonial 

items. If in any case those of you unable to attend provide your name and gothra namam (progeny name) to 

priest with ticket cost. 

 

8-7-2019 Kumara Sashiti Monday: Shiva and Adhi Shakti ammavaru the couples born Sri Subramanyam Swamy, 

on this day Sri Valli Devi Sametha Sri Subramanyam Swamy Abhishekam and marriage ceremonial is performed 

on the idols to benefit for those who are childless and for those who are bachelors. For all the pooja item and for 

those who wish to perform at their own convenient time contact priest. 

 

12-07-2019 Friday Tholi Ekadasi, Asada Sudha ekadasi on this day Sri Venkateswara Swamy auspicious day. 

 

Guru Pournami:  16-7-2019 Tuesday 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. 

 

17-7-2019 Wednesday Karkatakam Sankramnam (Cancer Eclipse) Utrayanam Poonyakaalam Samaptam (North 

horizon ends) and Dakshinayanamkaalam praarambham (South horizon begins). 

 

30-7-2019 MaasaShivaratri: Tuesday on this day Parama Shiva Abhishekam done to nullifies any bad omens/luck 

removed and blessed with luck. In order to perform this event, the ticket cost £6 per head includes all ceremonial 

items. If in any case those of you unable to attend provide your name and gothra namam (progeny name) to 

priest with ticket cost. 

 

6-8-2019 Shravani Gouri Mangal Vratam Tuesday. 
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9-8-2019 Vara Lakshmi Vratam:  9-8-2019 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. 

 

Jandhyala Pournami, Raakhi Panduga 15-8-2019 Thursday celebrates Jandhayala Pournami and Raaksha 

Bandhan to brothers and sisters.  

 

23-8-2019 Sree Krishna Janmashtami: Krishna birth falls on 23
rd

 August 2019 Friday, but for the convenient the 

festive is celebrate on 24-8-2019 which starts 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 in this wonderful event. 

 

Polambhavratam: on 30-8-2019 Amavasya Friday. 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. 

 

2-9-2019 Sri Vinayak Chavithi: Swasti Sri Chandramana Sri VeekariNama Year, BhaadraPada Sudha Chavithi on 

2-9-2019 Monday till 11-9-2019, Sri Ganapati Navaratrulu starts for 9 days. 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. 

 

16-9-2019 Undrallu Tadhi on Monday, on the day Pooja performed on sacred cow and any food donation is 

given to priests. 

 

27-9-2019 MaasaShivaratri Saturday: for the Pooja ceremony and for all Pooja items the cost of ticket is £6, if 

anyone unable to attend you can give your name and ticket cost, the pooja is done on your behalf. Please contact 

priest for further details. 

 

DEVI NAVARATRULU: Swasti Sri Chandramana Sri VeekariNama Year Ashvija Sudha Pournami on 29-9-

2019 Sunday onwards DeviNavaratrulu commences. From 29-9-2019 to 8-10-2019 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 16-10-2019 Wednesday is Attla Thaddhi, this is mainly celebrated by newly wedded couples, 

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

 

26-10-2019 is ShaniTroyadasi on Saturday 

 

Deepavali:  Swasti Sri Chandramana Sri VeekariNama Year, Kartika masa on 27-10-2019 on Sunday is 

Deepavali, KShedra Vratam and MaasaShivaratri in the evening at 6pm there will be Deepalu lights and Lakshmi 
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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 VeekariNama Year, Karthika Sudha Pounami on 28-10-2019 

starting from Monday every evening at 6.15pm Aakaasa Deepaardhana and Shiva Abhishekam will be performed 

for one month, any interested devotees can attend. 

 

Nagula Chavithi: Swasti Sri Chandramana Sri VeekariNama Year, Karthika Sudha Chavithi on 31-10-2019 

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

interested in attending this occasion please contact priest. 

 

Karthika Pournami: Swasti Sri Chandramana Sri VeekariNama Year, Karthika Sudha Pournami on 12-11-2019 

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

25-11-2019 MaasaShivaratri Saturday: for the Pooja ceremony and for all Pooja items the cost of ticket is £6, if 

anyone unable to attend you can give your name and ticket cost, the pooja is done on your behalf. Please contact 

priest for further details. 

 

Sri Subrahmanyam Swamy Sashti: Swasti Sri Chandramana Sri VeekariNama Year, Margasira Sudha Sashti on 2-

12-2019 Monday. 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. 

 

24-12-2019 MaasaShivaratri Saturday: for the Pooja ceremony and for all Pooja items the cost of ticket is £6, if 

anyone unable to attend you can give your name and ticket cost, the pooja is done on your behalf. Please contact 

priest for further details. 

 

Why Saturday pooja ceremony is performed on Sri Venkatewara Swamy 

 

1. Saturday – Sri Venkateswara Swamy descended from heaven to earth 

2. Saturday – Om existence 

3. Saturday – The avatar of Sri Srinivasa existence 

4. Saturday – riddance of bad omens for humans 

5. Saturday – Sri Mahalakshmi lived in the abode of Sri Maha Vishnu 

6. Saturday – Shani dev promised those who pray Sri Venkateswara Swamy will not give any troubles 

7. Saturday – Sri Padmavathi and Srinivasa wedding day 

8. Saturday – Sri Srinivasa adorned with rhetorical decoration with jewellery  

9. Saturday – Devotees recognised that Sri Venkateswara lives up on the 7 hills 

10. Saturday – Devotees granted their boons on Saturday 

 

PUBLIC NOTICE: We have regular Suprabhataseva on every 3
rd

 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 
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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 
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