
 
 

Farní středisko Těšetice, Drahanovice a Slatinice 

 

Farní středisko vzniklo dnem 3. 2. 2016 transformací  Dobrovolné oblastní 

charity Těšetice u Olomouce, která působila ve farnostech Těšetice u Olomouce, 

Drahanovice a Slatinice již od roku 2005.   

Farní středisko působí za podpory administrátora všech tří uvedených farností 

Mgr. Miroslawa Lukasiewicze. Farní středisko nemá právní subjektivitu, je organizačně 

včleněno do Charity Olomouc. Při své činnosti využívá prostory Pečovatelské služby Charity 

Olomouc,  pracoviště Těšetice nacházející se ve farní budově. Do činnosti jsou zapojeni nejen 

stálí členové - dobrovolníci, ale i příznivci, podporovatelé a sponzoři z řad farníků, bez nichž 

by činnost nemohla být vykonávána.  

Kontakty:  

Vedoucí FS: Alice Pospíšilová, e-mail:   charitatesetice@seznam.cz, tel. 604 115 721 

Adresa: Farní středisko Těšetice, Drahanovice a Slatinice 

             Návsí 6, 783 46 Těšetice  

Přehled činnosti za rok 2016 

Celoroční činnost:  
 Navštěvování farníků - seniorů v domácnostech a v domovech pokojného stáří v Náměšti 

na Hané a Bohuslavicích.  

 Zasílání blahopřání farníkům - seniorům starším 80 let ve všech třech farnostech.   

I. čtvrtletí:  

 Zapojení dobrovolníků do přípravy a zajištění Tříkrálové sbírky 2016 ve všech 15 obcích 

farností.  

 Postní doba: výroba a prodej perníčků, drobných dárkových a dekoračních předmětů 

ve všech třech farních kostelech  

II. čtvrtletí:  

 Uspořádání červnového předhodového setkání seniorů z farností na faře v Těšeticích. 

pohoštění a následně i kulturní doprovodný program pro hosty připravili členové charity 

ve spolupráci s těšetickou scholičkou. 

 Zakoupení školní pomůcky - notebooku pro rodinu s dětmi. 

III. čtvrtletí:  

 Zorganizování červencové pouti farníků na sv. Hostýn pod duchovním vedením otce, 

P. dr. E. Krumpolce z farnosti Hněvotín. Na pouť vyjely 2 autobusy s poutníky z farností 

Těšetice, Drahanovice, Slatinice, Hněvotín a Senice na Hané. 

 Finanční příspěvek 3 rodinám s vážně nemocnými dětmi prostřednictvím nadace Dobrý 

anděl. 

 Zajištění sbírky šatstva pro Diakonii Broumov v obci Těšetice. 

IV. čtvrtletí:  

 Finanční příspěvek na opravu kostela v Drahanovicích. 

 Výroba a prodej 30 adventních věnců  všech třech farních kostelech. 

 Adventní doba: výroba a prodej perníčků ve všech třech farních kostelech. 

 Nákup vánočních balíčků pro 4 sirotky z Ukrajiny. 

 Sbírka luštěnin a spacáků pro potřebné. 

 Zajištění a předání 75 ks mikulášských balíčků pro osamělé seniory ve farnostech. 

 Zajištění 80 ks mikulášské nadílky  pro děti všech třech farních kostelech. 

 příprava Tříkrálové sbírky 2017. 
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