
 
 

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 u Olomouce již od roku 2005.   

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.  

Farní středisko působí za podpory faráře všech tří uvedených farností P. Mgr. Miroslawa 

Łukasiewicze. Do činnosti jsou zapojeni nejen stálí členové - dobrovolníci, ale i příznivci, 

podporovatelé a sponzoři z řad farníků, bez nichž by činnost nemohla být vykonávána.  

 

Přehled činnosti za rok 2017 

V roce 2017 působilo ve FS 15 dobrovolníků ze všech 3 farností, kteří se společně setkali 

na 8 schůzkách. 

Nejvýznamnější aktivitou je každoroční účast na Tříkrálové sbírce ve všech 15ti obcích, které 

pod farnosti spadají.  

Aktivně jsme se zapojili jako prostředníci i přispěvatelé do vyhlášených materiálních sbírek 

jiných subjektů:  

- březen - sbírka dioptrických brýlí a obrub – Věznice  Olomouc   

- duben - Postní almužna  – Charita Olomouc  

- květen -sbírka šatstva - Diakonie Broumov   

- červen + říjen - Krajíc chleba pro chudé  – Charita Olomouc  

- srpen, září - Kontejner pro Haiti  – Arcidiecézní charita Olomouc 

V rámci postní doby  a adventu jsme uspořádali benefiční akci vyrábění perníčků, drobných 

dárkových předmětů a také adventních věnců, z jejichž výtěžku jsme zajišťovali naši 

činnost.   

Členové zorganizovali pouť na sv. Hostýn (červenec) pro poutníky z několika farností a také 

se podíleli na přípravě pravidelného červnového „Předhodového“ setkání seniorů na faře 

v Těšeticích.  

Během roku  dobrovolníci trávili čas s osamělými seniory v jejich domácnostech 

a navštěvovali domovy pokojného stáří v Náměšti na Hané a v Bohuslavicích, všem farníkům 

starším 80 let  rozeslali pozdravy.  

O Vánocích obdarovalo farní středisko 4 sirotky z Ukrajiny vánočními dárky a 80 místních 

osamělých seniorů a 50 dětí ve farnostech mikulášskými balíčky a sladkostmi.  

Pomohli jsme konkrétním potřebným rodinám s dětmi ve farnostech finančním příspěvkem - 

rodině s vážně nemocným dítětem, úhrada školy v přírodě pro 2 děti se sociálně slabé rodiny, 

finanční příspěvek na pobyt a asistenta pro hendikepované dítě.  

Byl poskytnut příspěvek na opravu kostela v Drahanovicích. 

Mimo farnosti byl poskytnut finanční příspěvek pro osiřelou 7člennou rodinu v rámci sbírky 

vyhlášené Charitou Veselí nad Moravou. 

Od obce Těšetice byla získána v roce 2017 dotace ve výši 3.000 Kč, z níž bylo vybaveno 

zázemí farního střediska potřebným nádobím. 

Kontakt:  

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 
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