 Ve středu 1. ledna v 15:00 odehrál Marek Buš Novoroční varhanní koncert.
(Varhanní hudba 18. a 19. století)

 V sobotu 4. ledna se konal turnaj ministrantů ve florbale.

¨

 V neděli 12. ledna se zúčastnily děti turnaje v přehazované.

 Od 1. do 14. ledna probíhala Tříkrálová sbírka.

 V týdnu od 5. do 12. ledna se konal týden modliteb za jednotu křesťanů.
 V pondělí 6. ledna v 17:00 bylo setkání v naší farnosti – kázal Petr Němec
z Církve československé husitské.
 V pondělí 3. února uděloval o. Jakub po mši sv. v 18 hodin Svatoblažejské
požehnání.

 V pátek 7. února ve 20:00 se konal v Kulturním domě na Hájku Farní ples
třebíčských farností.

 V neděli 16. února začal ve 14:30 na ZŠ Týnské Farní karneval pro děti.

 V neděli 23. února sloužil obě mše svaté o. František Puchnar – na poděkování
za 80 let svého života.

 V postní době se každý pátek v 16:00 modlila Křížová cesta.

 Každou postní sobotu v 18:00 probíhalo Náboženství pro dospělé v sále Infocentra na téma Bible a modlitba.
 Na Květnou neděli 13. dubna v 10:00 požehnal o. Jakub ratolesti pod kůrem
baziliky.

 V sobotu 19. dubna slavila naše farnost Vigílii Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně.

 V pondělí 21. dubna v 8:30 sloužil o. Jakub mši sv. v Sokolí.
 V sobotu 26. dubna jsme oslavili Velikonoce na Farním bále – v Kulturním
domě na Hájku.

 Ve středu 30. dubna po mši sv. v 18:00 se sešly rodiny s dětmi na opékání
buřtíků u ohně v zahradě za bazilikou.

 Ve čtvrtek 1. května se konala Farní cyklopouť - do Střížova , Valče a Lipníku
za účasti 56 farníků.

 V pátek 9. května při mši svaté v 16:30 uděloval o Jakub svátost nemocných.
Po mši sv. byla beseda s o. Petrem Krenickým, který je misionářem na Ukrajině.

 V sobotu 10. května se zúčastnilo několik ministrantů ministrantské pouti
v Olomouckém semináři.

 V neděli 11. května v 8:00 byla mše svatá pro myslivce s doprovodem trubačů.

