 V neděli 18. května přistoupilo 17 dětí naší farnosti k prvnímu svatému
přijímání.

 V pátek 23. května se zúčastnilo mnoho návštěvníků Noci kostelů. Program
probíhal od 18:00 do 23:00.

 Celý květen probíhaly denně od 19:00 májové poboţnosti v kapli v Týně.
 V neděli 15. června se konal jiţ čtvrtý Farní den v zahradě za bazilikou.

V programu bylo divadlo Víti Marčíka Robinson Crusoe.

 Ve čtvrtek 19. června v 8:00 a v 18:00 jsme slavili Slavnost Těla a krve Páně.
Večerní mše svatá byla i s eucharistickým průvodem k oltáři v zahradě za
bazilikou.

 V neděli 6. července jsme slavili Svatoprokopskou pouť. Hlavním celebrantem
byl P. Petr Vrbacký, spirituál Teologického konviktu v Olomouci. Asistoval
nový jáhen Jaroslav Rašovský, pocházející z farnosti Třebíč-Jejkov.

 V pondělí 14. a v úterý 15. července natáčela Česká televize v kryptě baziliky
některé scény z připravovaného filmu o ţivotě mistra Jana Husa.
 V pátek 25. července v 19:30 v rámci Ekumenického setkání s Biblí a uměním
se konal varhaní koncert – varhany Josef Kšica a trubka Josef Zámečník.
 V neděli 27. července po obou mších svatých na parkovišti u Lihovaru ţehnal
o. Jakub na přímluvu sv. Kryštofa dopravním prostředkům.

 V neděli 24. srpna jsme přivítali v naší farnosti pana kaplana otce Vojtěcha
Louba. Narodil se 5. 4. 1986 v Brně – Ţidenicích, vysvěcen na kněze byl 29. 6.
2013 v Brně, poté kaplanem v Brně na Petrově. Je také ustanoven spirituálem
KG Třebíč.

 V neděli 31. srpna se při mši svaté v 10:00 ţehnalo školákům a jejich
aktovkám.

 V sobotu 6. září po ranní mši svaté se setkali ministranti v sakristii baziliky.
 V sobotu 6. září jsme putovali na pěší pouť do Přibyslavic.

 Od čtvrtka 11. do soboty 13. září se konala Farní pouť do Západních Čech.
Trasa vedla do Sázavy k sv. Prokopovi, do Plzně, klášterů v Kladrubech, v
Teplé a v Novém Dvoře, do Bečova nad Teplou ( relikviář sv. Maura ) a na
Svatou Horu u Příbrami, do trestaneckého tábora Vojna a do nového kláštera
trapistek v Poličanech u Slapské přehrady.

 V pondělí 15. září slouţil otec Jakub poutní mši svatou v kapli v Týně.

 Od 17. do 21. září byl otec Jakub na dovolené v Římě.
 První poprázdninové setkání maminek na faře se konalo v pátek 19. září
dopoledne.
 V pondělí 22. září zazněl koncert chrámového sboru Musica animata a Czech
ensemble baroque – v rámci Třebíčského operního festivalu.
 V neděli 28. září se konal Svatováclavský koncert – Kamila Moučková a
brněnský vokální sbor

 Od října začaly bývat mše svaté pro děti. Kaţdé úterý při večerní mši svaté a
vedl je otec Vojtěch.
 V neděli 5. října byla zahájena výstava obrazů na téma Monstrance od
Antonína Kanty. Výstavu bylo moţné vidět do 30. listopadu.
 V pátek 9. října v 19:00 se konal koncert – Czech ensemble baroque –v rámci
Třebíčského operního festivalu.

 V sobotu 11. října v 10:00 přistoupilo 87 lidí ke svátosti biřmování. Svátost
uděloval brněnský biskup otec Vojtěch Cikrle.

 V neděli 12. října se konal v 18:00 Svatováclavský festival – koncert houslisty
Josefa Špačka a Moravského komorního orchestru.

 Od 15. října byl otec Jakub Holík jmenován administrátorem farnosti TřebíčJejkov a o. Vojtěch Loub farním vikářem. Ten se v prosinci přestěhoval a bydlí
na faře na Jejkově.

 V pátek 14. a v sobotu 15. listopadu se konala Duchovní obnova pro manţele
ve Vanůveckém dvoře u Telče.

 Od roku 2011 pracovala ve farnosti Farní rada. V listopadu 2014 skončilo
4-leté období členů, kteří jsou na této fotografii.
Zleva: Josef Klíma, Pavla Janíčková, Renata Jurková, Pavel Karas,
ŠtěpánZacha, o. Jakub Holík, Pavel Maxa, Jiří Poříz, Bohdana a Karel Březkovi

 V listopadu probíhala volba nové Farní rady.
 V sobotu 29. listopadu v 17:30 ţehnal o. Jakub adventní věnce.

 Každou adventní sobotu přednášel o. Jakub v 18:00 v sále Informačního
centra Náboţenství pro dospělé. Téma: Křesťanská víra ve vzkříšení těla a
život věčný.
 V Adventu přicházely děti s lampičkami na rorátní mše svaté.

 V neděli 7. prosince navštívil po roce naši farnost sv. Mikuláš se dvěma anděly.

 Ve čtvrtek 11.12. v 8.30 byla slouţena rekolekční mše svatá kněţí našeho
děkanství.
 V sobotu 13. prosince v 9:00 slouţil mši sv. o. Tomáš Halík v rámci setkání
vedoucích skupin České křesťanské akademie, které se o víkendu konalo
v Třebíči.

 V neděli 14. prosince se při obou mších sv. vybíraly věci na třebíčské chudé
lidi bez domova. Dárky se předaly při Vánočním obědě pro chudé 25. prosince
odpoledne.
 Ve středu 17. prosince se po večerní mši sv. sešli na faře dobrovolníci
k přípravě této akce.
 V neděli 14. prosince se po obou mších sv. prodávali u východu z kostela
vánoční andílci a ozdoby na vánoční stromek - na pomoc dětem v Ekvádoru.
 V neděli 14. prosince v 19:00 se konal Adventní koncert v rámci hudebního
projektu Rorate coeli.
 V neděli 14. prosince se začala prodávat kniha vzpomínek p. Aloise Pekárka:
Měl hořící srdce, k výročí 100 let od jeho narození.

