
Informace pro tvůrce rukopisu evangelií 

 
1. Rukopis vznikne výhradně přepisem titulu „Evangelium do kapsy“ 

z nakladatelství Paulínky. Kdo se do tvorby rukopisu zapojí, obdrží putovní 
sadu (krabici) určenou ke zpracování přepisu, tzn. bude zde čistý, 
naskládaný kancelářský papír formátu A3 s očíslovanými stránkami, 
dvakrát lenoch s vyznačenými okraji, 2 ks speciálního pera i výtisk 
„Evangelium do kapsy“. Jsou vytvořeny dvě sady-krabice, které budou 
obíhat farností. Jedna je určena k přepisu evangelia sv. Matouše a sv. 
Marka, druhá k přepisu evangelia sv. Lukáše a sv. Jana. 

2. Každý, kdo se do díla zapojí, přepíše ručním písmem jednu kapitolu 
evangelia. Aby bylo zřejmé i dalším spolutvůrcům díla, která kapitola již 
byla přepsána, tak každý po dokončení přepisu „své“ kapitoly, tuto ve 
výtisku „Evangelium do kapsy“ přeškrtne. Takto si jasně vyznačíme, které 
pasáže evangelia máme již zpracovány a přepsány, nejde o žádné 
zneuctění Písma svatého. 

3. Přepis kapitoly bude proveden ručním písmem, kdy jeho forma (psací či 
tiskací) je na uvážení každého přepisovatele. Důležitá je čitelnost. 

4. Přepisovat budeme i čísla kapitol včetně názvu oddílů (jsou v Evangeliu do 
kapsy uvedeny červeným písmem), číslovat jednotlivé věty-verše však 
nebudeme. Vyskytnou-li se v přepisovaném titulu „Evangelium do kapsy“ 
poznámky (např. jako na str. 132), tak tyto přepisovat nebudeme a 
vynecháme je. 

5. Bezpodmínečně nutná je čitelnost přepsaného textu! Drobné opravy, 
chyby v krasopise, špatné rozdělení slova na konci řádku, nějaký ten 
škrtanec atd. lze tolerovat, pokud neporuší zásadu celkové čitelnosti.  

6. K přepisu použijte pouze připravený papír formátu A3 vyšší gramáže (160 
g/m2), přeložený a naskládaný do sebe po osmi listech s očíslovanými 
stránkami (tak to chce knihař). Dále k přepisu používejte jen přiložená 
speciální pera (voděodolný a světlostálý inkoust). 

7. Dodržujte při přepisu následující pravidla úpravy stránky: 
- Levý okraj 30 mm 
- Pravý okraj 30 mm 
- Horní okraj 30 mm 
- Dolní okraj 30 mm 



Dodržení těchto pravidel úpravy stránky je důležité pro následnou vazbu 
do podoby knihy, která se bude v říjnu 2021 ukládat ve farním kostele. 
Tyto okraje jsou tedy závazné a je bezpodmínečně nutné je dodržovat a 
respektovat, aby kniha respektive text v ní byl po svázání čitelný. 

8. Jednotlivé listy papíru popisujte z obou stran, stránky jsou dole číslovány, 
dbejte tedy, aby následovaly za sebou jak mají. Dodržujte výše zmíněné 
okraje, které jsou vyznačeny i na „lenochu“. Papír je kvalitní, tudíž lenoch 
přes něj nejde úplně zřetelně vidět jak jsme zvyklí. Je třeba nalézt ten 
správný úhel dopadu světla na papír, aby byl lenoch pod papírem zřetelný. 

9. Bude-li třeba rozdělit slovo na konci řádku, nebojte se tak učinit. Rozhodně 
bude lepší a čitelnější slovo rozdělit než zhustit a zmenšit písmo, aby se 
slovo „vešlo“ nebo dokonce psát přes okraje. 

10.  Pokud si někdo troufne na nějakou grafickou úpravu, např. úvodních 
písmen kapitoly (gotická iluminace apod.) či chce ke kapitole připojit 
nějakou vhodnou malbu menšího rozsahu, tak těmto kreativním nápadům 
se meze nekladou. Jenom nezapomínejme, že cílem není zpracovat 
evangelia v obraze nebo v  komiksu. 

11.  Každý, kdo se zapojí a přispěje svým přepisem kapitoly k vytvoření 
rukopisu může, ale samozřejmě nemusí, na závěr své kapitoly, tzn. vpravo 
pod text kapitoly, uvést svou podpisovou doložku. Bude tak zřejmé, kdo 
tuto kapitolu přepsal a budoucí generace budou mít cenné informace o 
naší farní rodině. Vhodné by bylo uvést jméno a příjmení, případně i 
povolání a bydliště (např. Josef Fialový, učitel z Kyjova-Nětčic, Květa 
Růžová, penzionovaná dámská krejčová ze Sobůlek , Jan Hnědý, žák V.B ZŠ 
Komenského ze Sídliště u Vodojemu v Kyjově  nebo rodina Oranžová 
z Boršovské ulice, Kyjov atd.) 

12. Kapitola může být „podepsána“ jak jednotlivcem, který přepisoval nebo 
obecně označením rodiny, společenství apod. 

13. Ve čtyřech evangeliích nalezneme v součtu 89 kapitol (Matouš má 28, 
Marek 16, Lukáš 24 a Jan 21), čili je třeba nalézt 89 lidí dobré vůle, kteří se 
do díla zapojí a evangelia převedou do rukopisu. Jelikož máme ambice 
rukopis zpracovat do jednoho roku a v říjnu 2021 ho uložit ve farním 
kostele, je třeba pracovat poměrně rychle. Začínáme proto přepisovat 
hned na „dvou frontách“ současně (to jsou ony 2 kolující sady).  Rok má 
365 dní, při daném počtu 89 kapitol a přepisování ve dvou kolujících 
sadách to vychází tak, že na přepsání kapitoly má každý max. 7 až 8 dní.  
Platí však, že čím dříve každý kapitolu přepíše, tím lépe. Co nejdříve po 



přepsání kapitoly je pak třeba předat sadu dalšímu farníku, aby mohl 
v přepisu pokračovat. Systém přepisu může být operativně přizpůsoben 
situaci, o čemž budete včas informováni. 

14. Vzhledem k velikosti naší farní rodiny by neměl být problém získat 89 
ochotných rukou k tvorbě rukopisu. Každý z nás zná spoustu jednotlivců či 
rodin, které se mohou do díla zapojit. Zejména jde o ty, kteří nebyli do dění 
a života farnosti dosud vtaženi a zůstávají pouhými návštěvníky 
bohoslužeb. Právě na ně pamatujme a dejme i jim možnost podílet se na 
společném díle. 

15. Poté, co budete mít příslušnou kapitolu přepsánu, nečekejte a předejte 
celou sadu dalšímu pokračovateli, kterého znáte či máte ve svém okolí. 
Zájemci o přepis (zejména ti starší, co nemají mail a nepoužívají tolik 
telefon) se mohou zapisovat i na zvláštní seznam v sakristii, abychom měli 
přehled o každém, kdo se chce zapojit do přepisu a aby se na někoho 
nezapomnělo. 

16. Veškeré další dotazy, připomínky, náměty, problémy, stížnosti, požadavky 
na dodávku čistého papíru nebo pera směřujte na mail 
kyjovskaevangelia@seznam.cz, kde se vám dostane odpovědi a pomoci.  

17. Pro lepší koordinaci a podporu projektu prosím o informaci mailem  na 
kyjovskaevangelia@seznam.cz (příp. na tel. 606753514 či osobně u Igora 
Šišáka), že jste dokončili přepis kapitoly a informaci o tom, komu jste sadu 
předali a kdo tedy po vás pokračuje. Pro ty, co nemají mail nebo 
nepoužívají tolik telefon (zejména starší lidé) toto neplatí. Pro vás je tu 
možnost zapsat se na příslušný seznam v sakristii, aby na vás bylo 
s přepisem pamatováno, vše potřebné vám bylo předáno a osobně s vámi 
vyřízeno. 

18. Pokud by se náhodou stalo, že nemáte komu sadu k přepisování předat a 
jste v koncích, opět se ozvěte na kyjovskaevangelia@seznam.cz, situaci 
okamžitě vyřešíme. 

 

 

Hodně zdaru při práci a kéž vás provází Boží požehnání! 


