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శ్రీరసతు

శుభమసతు

అవిఘనమసతు

ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయేనమహ:

ప్రిష్టన్ తెలుగు జనసంఘం జనవరి 2020 వారాుపత్రిక
మన దేవాలయంలో పూజారిగారు ప్ేరు” సముద్ిం వంకటరతనంగారు “

అన్నన పూజలూ నోములు గుీహపివేశాలు

హో మాలూ మీరు కోరినరీత్రలో జరుపుతారు పో నత నంబరుు మారలేద్త మీరు ఈ అవకాశాన్నన సదిిన్నయొగం
చెసతకోవచ్తునత అన్న తెలియజేయుచ్తనానము.
1-1-2020 ఆంగ్ల
6-1-2020

సంవత్సరాది బుధవారము ఈరోజు ఇంగీుష్ు నూతన సంవతసరము పాిరంభము.

ముక్కోటి ఏక్ాదశి, వైక ంట ఏక్ాదశి: ఈ రోజు మన ఆలయంలొ విషేష్మైన పూజలు జరుగునత

ఆసకతుగలవారు చేయంచ్తకొవచ్తునత లేదా ద్రశనము చేసతకొవచ్తునత

సంక్ారంతి:14-1-2020 భొగిపండుగ్

మంగ్ళవారము

15-1-2020 మకరసంక్ారంతి బుధవారము
16-1-2020 కనుమ గ్ురువారము .

ఇంగాలండులో మన అందరిక్ీ ఈ మూడు రోజులూ శెలవుల క్ానిక్ారణంగా అందరిక్ీ అందుబాటులో ఉండేలా ఆలోచంచ

19-1-2020ఆదివారం ఉదయం 10.45

గ్ంటలనుండి మనదేవాలయంలో పూజ భొగిమంటతో ప్ాారంబంచ

11.45 గ్ంటలక సివిక్ హాల్ లాంగిరడిి లొ రకరక్ాల పిండివంటల, నుాత్య ,నాటక, ఫాటల, విచత్ా సనిివేశాలతో జరిపించ

ప్ాలొొని పిలలలక్ి పెదదలక్ి బహుమత్ుల ఇవవబదును. ఏవిధమైన ప్ాత్ాలోనైనా ప్ాలొొనదలచనవారు మీ పిలలలపేరల ుగాని మీ
పేరల ుగాని జనవరి 1 లోగా ఈ నoబర్ క్ి 07534477563 మసేజ్ పంపవలెను లేదా ఈ ఎడాసుక్ి

vrpadala@yahoo.co.uk ఈమైల పంపవలెను. వీలెైనంత్వరక అవక్ాశం ఇవవడానిక్ి ప్రా గారంత్యారుచేస్ా ాము ఆఖరు
సమయంలో అడిగినవారిక్ి అవక్ాశం దొ రకకప్ర వచ్ుును అంచేత్ ముందుగా రెజిష్టరు చేసుక్ొమని క్కరుచ్ునాిము.

మనప్రా గారంక్ి ముఖయ అతిదుల గా పిాష్టన్ నగ్ర మేయరు ప్ారల మంట్ సభ్ుయల ప్ో లీస్ శాఖ వునిత్ అధిక్ారుల వసుానాిరు
.మనప్రా గారం దిగివజయంగా నడిపించ్డానిక్ి పాముఖ కవి మరియు నటుడు డాకటర్ మూరిాగారు, ఎనని అవారుుల

అందుక ని నాటయమయూరి అభినంధనగారు శిష్ుయలతో వసుానాిరు. మీ అందరి సహక్ారంతో జరుపుచ్ిన ఈ ప్రా గారం క్ి

విరాళాలిచేువారు ఇవవవచ్ుును టికోటుట ఇంత్ అని లేదు సీటల ు త్క ోవ అనిగ్మనించ్వలెను. సంక్ారంతి ప్రా గారముల హాల
అడాస్. ..(Sankranthi 2020 Function hall address 19-1-2020 from 11.45am to 5pm)
CIVIC HALL, 1 CALDER AVENUE, LONGRIDGE, PR3 3HJ
23-1-2020 మాసశివరాతిా : శనివారము పరమ శివున్నకత అభిషేకములు చేయంచ్తకోద్లచినవారు వచిు

చేయంచ్తకోవచ్తునత లేదా ఉదయ ోగరితాో రాలేన్నవారు ఆసకతు ఉంటే వారి ప్ేరు ు గోతినామాలు ఇచిు చేయమన్న పూజారిగారికత
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చెపపవచ్తునత.మాసశివరాత్రికత అభిషేకమునకు పూజాద్ివాోలకత పూజారి సంభావనకత మొతు ం ఆరు ప ండ్లు మాతిమేదీన్నకత
రశ్రద్త ఇవిబడ్లనత. పితీ మాస శివరాత్రికత ఇదే విద్ంగా జరుగునత సబుోలకు ఇదే ఫీజు. వివరాలకు పూజారిగారిన్న
సంపిదించ్వలెనత.Temple Landline 01772798512 Pujari Mobile number 07597021071
1-2-2020 శనివారము రధసపా మి లేదా సూరయజయంతి పూజ చేయంచ్ుక ని విషేష్మైన పలానిిప్ర ందవచ్ుును
వివరాలకు పూజారిగారిన్న సంపిదించ్వలెనత.Temple Landline 01772798512 Pujari Mobile number
07597021071
5-2-2020 భీష్మ ఏక్ాదశి బుధవారము ఈరోజు విశేష్మైన పూజల జరిపించ్ుక్కవచ్ుును.
21-2-2020 మహాశివరాతిా శుకరవారము శివునిక్ి మన దేవాలయంలో ఈరోజు ఉదయం 5 గ్ంటలనుండి మీక
అనుకూలమైన సమయంలో పంచాముుతములతో అభిషేకములు జరుపబడును.ఈఅవకాశాన్నన సదిిన్నయొగం
చెసతకోవచ్తునత.
7-3-2020 శనిత్ాయోదశి ఆసకతుగలభకుులు అభిషేకము పూజ చేయంచ్తకోవచ్తునత
9-3-2020 హో లీ పండ్లగ
21-3-2020 మాసశివరాతిా శనివారము: పరమ శివున్నకత అభిషేకములు చేయంచ్తకోద్లచినవారు వచిు

చేయంచ్తకోవచ్తునత లేదా ఉదయ ోగరితాో రాలేన్నవారు ఆసకతు ఉంటే వారి ప్ేరు ు గోతినామాలు ఇచిు చేయమన్న పూజారిగారికత
చెపపవచ్తునత

25-3-2020 ఉగాది తెల గ్ు సంవత్సరాది బుధవారము శ్రీ శారిరి నామ సంవతసరం పాిరంభం .
ఈరోజు మన దేవాలయంలో ఉదయం 11గ్ంటలనుండి వేపపువువ పచ్ుడి పాస్ాదాలతో పూజ జరుగ్ును . త్రువాత్
పంచాంగ్శరవణము జరుపబడును ఈ అవకాశాన్నన సదిిన్నయొగం చెసతకోవచ్తునత. వివరాలకు పూజారిగారిన్న
సంపిదించ్వలెనత.Temple Landline 01772798512 Pujari Mobile number 07597021071.
2-4-2020 శ్రరరామనవమి . గురువారము ఈరోజు సీతారామకళ్యోణము జరుగునత ప్ీటలమీద్ కూరుున్న
జరిప్రంచ్తకోవలసరనవారు పూజారిగారిన్న సంపిదించ్వలెనత.

7-4-2020 శ్రర హనుమత్ జయంతి. మంగ్ళవారము శ్రీ హనతమత్ జయంత్ర సంద్రభంగా హనతమంతున్నకత పితేోక
అభిషేకము మరియు గంధ సరంధూరం , పువుిలు ,తమలపాకులతో పూజలు జరుగునత .పూజారిగారు దేవాలయంలోనే
ఉండేకారణంగా మీకు వీలెైనసమయంలో వచిు పూజలు చేయంచ్తకోవచ్తునత.
20-4-2020 మాసశివరాతిా సో మవారము ఈరోజు పరమ శివున్నకత అభిషేకములు చేయంచ్తకోద్లచినవారు వచిు

చేయంచ్తకోవచ్తునత లేదా ఉదయ ోగరితాో రాలేన్నవారు ఆసకతు ఉంటే వారి ప్ేరు ు గోతినామాలు ఇచిు చేయమన్న పూజారిగారికత
చెపపవచ్తునత

3-5-2020 శ్రరవంకటేశవరకళాయణము: ఆదివారము మన పిాష్టన్ బాలాజీ తెల గ్ు దేవాలయంలో శ్రర అలివేల మంగా
పదామవతీ సమేత్ శ్రరవంకటేశవరస్ావమి వారల క ఘనంగా కళాయణము జరుగ్ును ప్ీటలప్ై కూరచున్న జరిప్రంచ్తకోవాలనన
ద్ంపతులు ఆకాంక్షవునన భకుులు మీరు తీసతకురావలసరన పూజాసామాగిీ పూరిు వివరాలకు పూజారిగారిన్న

సంపిదించ్వలెనత . ఈ సామూహిక కళ్యోణంలో పాలోోనే జంటలకు టిక్ెోటుట సభ్ుయలక క్ేవలం 15 ప్ ండ్సస మాత్ామే
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తకుువ మందికత అవకాశం వుననంద్తవలన తిరగా మీ ప్ేరు ు వాియంచ్తలోవలెనత పూజారిగారి మోబైలునంబరు
07597021071 దేవాలయం లేండ్ లెైనత నంబరు 01772798512
8-5-2020 మాసశివరాతిా శుకీవారము ఈరోజు పరమ శివున్నకత అభిషేకములు చేయంచ్తకోద్లచినవారు వచిు
చేయంచ్తకోవచ్తునత లేదా ఉదయ ోగరితాో రాలేన్నవారు ఆసకతు ఉంటే వారి ప్ేరు ు గోతినామాలు పూజారిగారికత
ఇచిు.చేయంచ్తకోవచ్తునత .
18-6-2020 మాసశివరాతిా గురువారము ఈరోజు పరమ శివున్నకత అభిషేకములు చేయంచ్తకోద్లచినవారు వచిు
చేయంచ్తకోవచ్తునత లేదా ఉదయ ోగరితాో రాలేన్నవారు ఆసకతు ఉంటే వారి ప్ేరు ు గోతినామాలు ఇచిు చేయమన్న పూజారిగారికత
చెపపవచ్తునత

సభ్ుయలక గ్మనిక: మీ అంద్రి ఆద్రాభిమానాలతో మన తెలుగు జనసంఘాన్నన మా వ ంతు కుీషర చేసర
నడ్లపుచ్తనానము ఏమైనా పొ రపాటల
ు జరిగితే ప్రరాోద్తలు మరియు మీ సలహాలనత ఈమైలు దాిరాగానీ

వుతు రందాిరాగానీ తెలియజేయవలెనత.Email address : info@venkateswara.co.uk సభోతి రుసతము చాలా మంది
చెలిుంచినారు, మరచన సభ్ుయల అనయధా భావించ్క

చెలిలంచ రసీదు తీసుక్కవలసినదిగా

త్వరలో సభ్యత్వరుసుము పూజారిగారిక్ి

క్కరుచ్ునాిము. మీ అంధరి ధన సహాయంతోనూ సహకారాలతోనూ మాతిమే ఈ

సంఘాన్నన దేవాలయానీన నడ్లపుచ్తనానమన్న మరచకుసారి గురుు చేసు తనానము. మీకు నూోస్ లెటరు ఈమైలుదాిరా
అంద్తకోద్లచినవారు ద్యవుంచి మీ ఈమైలు ఎడ్ిసతనత పంప్రంచ్వలెనత ఈమారఘం దాిరా సంఘాన్నకత పొ సట ల్ చారిి

తగుోతుంది మరియు మీరెపుపడ్ల మీ ఈమైలు తెరచినా మీరు పిపంచ్ంలో ఎకుడ్వునాన మీ నూోస్ మీ ఈమైలులోనే

ఉంటలంది. ఈమైలు చ్ూడ్న్నవారు తెలియజేయనవసరంలేద్త మీకు యదావిదిగా నూోస్ లెటరు అంద్జేసు ాము . పాతీనలా
మాసశివరాతిాక్ి అభిషేకముల చేయంచ్ుక నేవారు పూజారిగారిని సంపాదించ్వలెను ఆయన మీక గ్ురుా చేస్ా ారు.

పితీ నలా మూడ్వ శన్నవారము 11-30న్నముష్ములకు పితేోక సతపిభాతసేవ జరుగునత . .పాతీ శనివారము స్ాయంత్ాము
మన దేవాలయంలో భ్జన జరుగ్ును ఆసక్ిా కలవారు ప్ాలొొనవచ్ుును .
ఇటు
ల

క్ారయనిరావహకవరఘం

Sri MahaGanathipathiya Namah:
SriRastu

Subhamastu

Avignamastu

TELUGU JANASANGAM 2020 JANUARY NEWS LETTER
In the temple the present priest name Samudram Venkataratnam Garu, he will be performing all
sorts of rituals and ceremonies as your wish, his mobile number is 07597021071 Landline
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01772798512, you can contact him at any time and arrange for whatever and whenever your
needs.
1-1-2020 English New Year on Wednesday.
6-1-2020 Mukkoti Ekadasi, Vaikunta Ekadasi: on this day remarkable religious ceremonies is
performed, if anyone is interested contact priest.
14-1-2020 Bhogi Panduga on Tuesday
15-1-2020 Makara Sankranthi on Wednesday
16-1-2020 Kanuma on Thursday
Due to working days for everyone in UK, the celebration of Sankranthi will be held on
19-1-2020 Sunday at 10:45am at our Preston Telugu Community with Bhogi Manta (Bon Fire)
thereafter at 11:45 Civic hall, Longridge, there will be variety of foods, entertainment, drama,
comedy and singing. Also, fun acts from children and adults, there will be surprise gifts for those
involved in such an Acts. Please forward your names before 1st of January 2020 to 07534477563
call or SMS or email to vrpadala@yahoo.co.uk . we will endeavour to slot many acts in the
programme any last call people may not have chance to perform hence register your names as
soon as possible. We have VIP guests such as Preston Mayor, Police department and Parliament
MP’s will be attending in this grandeur event, our dramatist and poetic Dr Moorthy Garu and
Classical dancer Abhinadana Garu coming with her group dancers to make successful. We
appreciate your help, there is no fee for the ticket, but your donations will be accepted. The venue
for the hall is:
CIVIC HALL, 1 CALDER AVENUE, LONGRIDGE, PR3 3HJ
23-1-2020 MAASA SHIVA RAATRI : Saturday for Parama Shiva there will be abhishekam
(anointed) in the mornings, if anyone interested can attend at the temple or those who cannot
attend you ask priest to perform the pooja on your behalf by providing your name and gothra
namam with £6 fee for the pooja ticket. For any information contact Temple Landline: 01772
798512 or Priest mobile: 07597021071
1-2-2020 Ratha Saptami or Surya Jayanthi: on 1-2-2020 Saturday is the day of Sun birth and very
auspicious.
5-2-2020 Bhishma Ekadasi on Wednesday will be remarkable ceremonies is performed.
21-2-2020 Maha Shivaratri on Friday: on this day Parama Shiva special Pancha Amrutha
Abhishekam will be performed. Contact priest for further details on 01772 798512 or Mobile
0759702171
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7-3-2020 Saturday is ShaniTroyadasi, devotees can perform Pooja
9-3-2020 is Holi festival
21-3-2020 Saturday is Masa Shiva Ratri, 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.
UGADHI: on 25-3-2020 Wednesday 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
with neem pickle and prasadham, for further information contact priest.
2-4-2020 SRI RAMA NAVAMI, on Thursday Sri Seetharam Kalyanam at the temple for those
who would like to participate, contact priest.
7-4-2020 SRI HANUMAN JAYANTHI, on Tuesday especial pooja on Hanuman with betel leaf
and sandal wood Abhishekam (anointed), for those would like to participate in this ceremony
bring flowers and betel leaves, see priest available at the temple at all time.
24-4-2020 Masa Shiva Ratri on Monday, on this day especial pooja on Parama Shiva for those
who cannot attend provide your name and Gothra namam to priest to perform ceremony on your
behalf.
3-5-2020 SRI VENKATESWARA KALYANAM, on Sunday at our Preston Telugu
Community Temple there will be Sri Alivelumanga and Padamavathi Sametha Sri Venkateswara
Kalyanam (wedding) commences in the early morning. All the devotees’ who would to
participate in this event bring all Pooja items, and all couples who want to sit in this event there is
a fee of £15. Due to less opportunity for the people could you provide your details to the priest in
advance. Phone Landline 01772 798512 or Mobile: 07597021071.
8-5-2020 Masa Shiva Ratri on Friday, on this day especial pooja on Parama Shiva for those who
cannot attend provide your name and Gothra namam to priest to perform ceremony on your
behalf.
18-6-2020 Masa Shiva Ratri on Thursday, on this day especial pooja on Parama Shiva for those
who cannot attend provide your name and Gothra namam to priest to perform ceremony on your
behalf.
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
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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
11.30AM SATURDAY. WE WISH THAT ALL ATTEND AND RECEIVE BLESSINGS
OF LORD SRI VENKATESWARA.
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.
WE ARE TRYING OUR BEST OF ABILITY TO RUN THIS COMMUNITY AND WE
APPRECIATE YOUR CONTRIBUTION, IF YOU HAVE ANY COMPLAINTS OR
SUGGESTIONS ON HOW TO IMPROVE PLEASE EMAIL TO US AT:
info@venkateswara.co.uk.

YOURS FRATERNALLY
THE COMMITTEE

