
BLESKOVÝ PRŮZKUM FARNÍHO MÍNĚNÍ  

Uvnitř časopisu najdete článek, který představuje rodící se koncepci budoucího uspořádání a 
využívání farní zahrady v Rokytnici (str. 6-7). Přiložený nákres berte, prosím, jen jako orientační. 
Prosím vás o pozorné pročtení tohoto návrhu a také o vyjádření vašeho hodnocení podle pokynů 
na konci článku. Výzva se týká všech aktivních členů farnosti, a to nejen z Rokytnice. Odpovědi na 
otázky položené na druhé straně tohoto lístku zakroužkujte a případně také odůvodněte. Vyplněný 
lístek mi předejte buď osobně, nebo ho v kostele nechte v krabici s logem synody. Děkuji. 

otec Tomáš  

Termín ukončení průzkumu – neděle 20. 3. 2022  
Následně bude oznámeno datum veřejné diskuze o projektu na faře. 
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1) Jsem z farnosti Rokytnice / Brodek u Přerova / Citov.  
 

2) Koncept Ježíšovy zahrady se mi líbí / nelíbí. 

Proč se mi nelíbí: 

Proč se mi líbí: 
 

3) Souhlasím s otevřením farní zahrady veřejnosti: ano / ne 

Proč ne: 

Proč ano: 
 

4) V rámci svých možností se zapojím do výsadby stromů: ano / ne 

Nezapojím se, protože ... 

Zapojím se, protože ... 
 

5) V rámci svých možností se zapojím do stavby ohrady pro ovce: ano / ne 

Nezapojím se, protože ... 

Zapojím se, protože ... 
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