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 Ve čtvrtek 1. ledna se v 15:00 konal varhanní koncert varhaníka Marka Buše.

 V období od 1. do 14. ledna probíhala Tříkrálová sbírka.

 V úterý 6. ledna navštívili baziliku tři králové a o. Vojtěch požehnal vodu,
křídu a kadidlo.

 V neděli 18. ledna se konal dětský karneval na ZŠ Týnské.

 V úterý 3. února uděloval po mši sv. o. Jakub svatoblažejské požehnání.
 Svátek Hromnic jsme slavili v neděli 1. února.

 V pátek 13. února od 20:00 se konal Ples třebíčských farností v kulturním
domě na Hájku.

 Každou postní sobotu v 18:00 přednášel o. Jakub v sále Infocentra vedle fary
Náboženství pro dospělé na téma: Význam křesťanského obrazu.
 Každý postní pátek v 16:00 se farníci modlili Křížovou cestu. ´
 V sobotu 7. března byla schůzka ministrantů s nácvikem na Svatý týden.
 Na Květnou neděli 29. března při mši sv. v 10:00 posvětil o. Jakub ratolesti na
nádvoří Zámku.

 V sobotu 4. 4. ve 21:00 jsme oslavili Vigilii Kristova zmrtvýchvstání.

 V pondělí 6. dubna v 8:30 byla mše sv. v Sokolí.
 V sobotu 11. dubna se pro rodiny s dětmi konal Farní bál v kulturním domě na
Hájku.
 V neděli 12. dubna v 17:00 se konal koncert Labyrint světa a ráj srdce pro
varhany (Hana Bartošová) a recitátora ( Michal Bumbálek).
 V neděli 26. dubna v 15:00 se vydali farníci na Farní procházku na Pekelný
kopec.

 Ve čtvrtek 30. dubna v 18:00 jsme opekli buřtíky v zahradě za Bazilikou.

 Každý květnový den se konaly v 19:00 v kapli v Týně Májové pobožnosti.
 V pátek 1. května se konala cyklopouť do Trnavy a Budišova.

 Ve středu 6. května ve 13:00 byla zahájena výstava Bible očima dětí. Výstava
trvala od 7. května do 17. června. Úvodní slovo měl o. Jakub Holík a Mgr. Ing.
Vít Feldbabel, hudební doprovod zajistili studenti školy.

 V neděli 10. května v 8:00 sloužil o. Jakub Svatohubertskou mši sv. pro
myslivce.

 V pátek 15. května při mši sv. v 16:30 uděloval o. Jakub svátost nemocných.
 V neděli 17. května oslavila naše farnost slavnost 1. svatého přijímání dětí (6
chlapců, 13 děvčat).

