SRI SELVA VINAYAKAR KOYIL (GANESHA TEMPLE)
BRISBANE (South MacLean)

Temple Worship 8
Sri Santhan Kurukkal - Sri Selva Vinayakar Temple

Anna Abishekam (Rice Abishekam to Lord Shiva) :Friday 03 November 2017 at SSVK
“Performing Rice-Abishekam (Cooked Rice Hydration Ceremony) to Lord Shiva on this day can absolve
the bad karma of your previous births and purify the karma of your current life.
It is believed that participating in this sacred ritual can help you lead a happy, trouble-free and fulfilling
life” (from astroved net)
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Visit Brisbane Sri Selva Vinayakar (Ganesha) Temple and get the Blessing of Lord Ganesha

Temple Website: http://www.sriselvavinayakar.org Follow us on (click the icons):
4915-4923, Mt Lindesay Highway, South Maclean, Queensland-4280, Australia, Phone: +61 7 5547 7302

