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Tajina svìcení oleje

Dodatek
Co je svatá Tajina oleje a komu se udìluje
Svìcení oleje je Tajina, v ní se pøi pomazávání tìla olejem vzývá a svolává na
nemocného Boí blahoda, která léèí nemoci duševní i tìlesné. (Zakládá se na Písmu svatém: Mar 6,13 a Jak 5,14). V øeètinì se nazývá „Modlitbou oleje“, v Rusku se
jí øíká „soborovanije“ (protoe ji vykonává sbor presbyterù). Modlitbami církve se
olej posvìcuje a slouí pak k uzdravování nemocí a k rozhøešení høíchù, ze kterých
nemùe pøinést pokání pøi zpovìdi – buï kvùli tìkému stavu nemoci nebo kvùli
tomu, e se jedná o høíchy zapomenuté nebo nevìdomé (høíchy konané kvùli obecné lidské slabosti, bez vùle høešit a bez vìdomí o jejich høíšnosti) èi neuvìdomìlé
(tedy to, co nemocný z nedostatku pouèení nepovaoval za høích – právì to mùe
být pøíèinou nemoci). (Høíchy, o nich køesan ví, musí vyznávat pøi zpovìdi
a oèišovat se od nich pøi svaté Tajinì pokání, je-li toho zdravotnì schopen). A dále
– jeliko tìké høíchy mohou i po zpovìdi znepokojovat svìdomí, ustanovil Hospodin ve svém milosrdenství tuto Tajinu jako zvláštní léèení duševních nemocí. Má-li
nemocný kající stav duše, pak všechny takové høíchy se mu pøi pomazání odpouštìjí, modlitbami je oèišován pro dosaení nebeského království; podle sv. Simeona
Soluòského získává definitivní odpuštìní høíchù a „dokonalé vysvobození
z høíchù“.
Teologie Tajiny pomazání olejem nemocných reflektuje spojitost nemoci s høíchem, jak to pøedpokládá i Jakubova epištola: »Stùnì-li kdo z vás? Zavolej starších
církve (tj. presbytery, knìze), a oni a modlí nad ním, pomazávajíce jej olejem ve
jménu Pánì. A modlitba víry uzdraví nemocného, a pozdvihne ho Pán; a jestlie se
èím prohøešil, bude mu odpuštìno. Vyznávejte se pak jedni druhým z høíchù
svých, a modlete se jedni za druhé, abyste uzdraveni byli« (Jak 5,14—16). Její
léèivost tedy souvisí s odpuštìním høíchù, které se pøi ní dìje.
Pøed úèastí na Tajinì oleje by se mìl nemocný vyzpovídat, není to však podmínkou. Je to podmínka spíše morální – èili jde o to, aby se nemocný k pøijetí Tajiny oleje øádnì pøipravil – a to pøedevším pokáním. Pokud se souèasnì udìluje svaté Pøijímání, pak vdy a po Tajinì oleje. V dávnosti byl postup takový, e se veèer
konala první èást obøadu: modlitby pøed svìcením oleje (tj. almy a kánon), a ráno
následujícího dne (napø. po jitøní) se pak naléval olej do lampády, byl posvìcen
a nemocný byl pomazáván (na svaté liturgii poté mohl pøistoupit k Pøijímání).
Nad zdravým se nedovoluje konat Tajinu oleje. Duchovnì ivý køesan si je
však vìdom svého neblahého duchovního stavu, který je u nás všech stavem váné
nemoci, je se projevuje napø. duševními bolestmi èi náruivostmi. Zákaz úèasti
zdravých v této Tajinì mùeme tedy vztahovat na vìøící bez pokání a bez reflexe
svého hlubokého vnitøního poškození, kterým je ranìn kadý, kdo se narodí na
tento svìt. (Viz té slova Pánì: „Nepøišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale høíšníky.“ Luk 5,32)
Metropolita Filaret Moskevský povaoval Tajinu svìcení oleje za takový lék
proti nemoci, „jeho pouití je vdy blahodárné, a sotva kdy mùe být chybné“.
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Pastýøi mají vysvìtlovat vìøícím nutnost, smysl a skuteèný význam této Tajiny. Pouèovat nemocné a povzbuzovat je k úèasti na této Tajinì. (Není však vhodné
ádat konání této Tajiny kvùli bìným lehkým nemocím, které pominou samy
nebo na nì staèí ty nejprostší pøirozené léky èi mají krátké trvání, jako napø. rýma
apod. Spíše by mìli vìøící více uívat tuto Tajinu na bolesti duševní; pøíp. na rùzné
závislosti, náruivosti, tìké zlozvyky apod.) Kromì uzdravení èi úlevy v nemoci
(je-li to v souladu s Boí vùlí) má Tajina oleje blahoda léèit duševní strádání,
pozdvihovat, posilovat duchovní aktivitu èlovìka a jeho duchovní schopnosti, které jsou tlumeny tìlesnou disharmonií. Jestli po pøijetí Tajiny nemocný nedosáhne
uzdravení, pak získává duševní pokoj, uklidnìní svìdomí, pevného a stateèného
ducha; svoji nemoc snáze nese, vítìznì bojuje proti pokušením, radostnì hledí do
budoucnosti, cele se odevzdává vùli Boí. Tajina hojí jizvy a následky, které po
sobì na duši zanechaly høíchy a které znaènì oslabují morální energii ducha
èlovìka, zneklidòují svìdomí, pøinášejí strach.
Vykonání Tajiny oleje se nemá odkládat, a dojde ke zhoršení stavu nemocného
k nebezpeèí smrti. K tomuto blahodatnému léèitelství je nutno pøistoupit hned,
kdy ještì nehrozí smrt. Povinnost vèasnì pøijmout Tajinu pomazání nemocných
není jen morální nýbr i církevnì-kanonická, protoe Církev obecnì vyaduje naplòovat všechna svá ustanovení a obøady v urèený èas a za stanovených okolností.
Zanedbání této povinnosti pøináší Boí odsouzení, vyjma pøípadu, kdy si nemocný
Tajinu upøímnì pøál, ale nemohl ji pøijmout z dùvodù, které na nìm nezáleely
(napø. nepøítomnost knìze, rychlá smrt apod.). V takových pøípadech samotná
víra nemocného pøinese pro milosrdenství Boí ospravedlnìní.
Pomazání olejem není alternativou pøijímání obvyklých lékù pøirozených lékù,
které nám Bùh pro naše léèení daroval. Je to duchovní uzdravení. Tomu, kdo zùstává i po pøijetí Tajiny oleje nadále nemocným, je potøeba poskytnout veškerou
náleitou zdravotní péèi, zavolat lékaøe, podávat léky apod.
Nìkteøí si vymysleli, e ten, kdo se po pøijetí Tajiny pomazání nemocných
uzdraví, musí se stát mnichem, nebo musí uèinit rùzné sliby (napø. neuzavírat
sòatek nebo e nebude jíst maso, nebo se postit kromì støedy a pátku i v pondìlí).
Jiní pomazání olejem prohlašují za „poslední pomazání“ pøed smrtí, další zase, e
se po pomazání èlovìk u nemùe uzdravit, ale musí nutnì umøít apod. Tyto nesmysly je potøeba vykoøeòovat jakoto povìry, které protiøeèí pravoslavné víøe.
Tajina oleje není „posledním pomazáním“, není ke smrti ale k ivotu. Udìluje
se nikoliv pouze v pøedsmrtných stavech, nýbr pøi kadé nemoci (léèitelné i nevyléèitelné). Vìøící by mìli tuto Tajinu pøijímat co nejèastìji a uívat tím blahoda,
která se nám skrze ni podává. Nicménì se stává, e se toto „Pomazání olejem nemocných“ udìluje i v pøípadech, kdy vidíme, e se èlovìk blíí k odchodu z tohoto
ivota. Bùh nìkdy uèiní, e se pøijetím této Tajiny umírající vrátí zpìt k ivotu. Leè
ani v pøípadech, kdy køesan po pøijetí pomazání svìceným olejem umøe, nebyla
sluba této Tajiny v ádném pøípadì zbyteèná! Právì ve chvílích umírání nejvíce
potøebuje vìøící odpuštìní svých høíchù, posílení ducha a udìlení daru nadpøirozeného pokoje a daru bohabojné smìlosti; v tuto chvíli, i kdy nebylo uzdraveno
tìlo, koná olej uzdravování duševní; pomazání uzavírá pøístup démonùm k umíra-
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jícímu a odhání od nìho neèisté duchovní síly; v pøípadì, e nemocný u nemùe
polykat, a není tudí mono podávat svaté Pøijímání, je Tajina pomazání olejem jediným zpùsobem k Tajinnému posvìcení celého èlovìka, kdy nejen duše ale i tìlo
je posvìcováno plností Boí blahodati a køesan se duší i tìlem spojuje s Kristem.
Ètení sedmi evangelií symbolizuje plnost pøítomnosti Kristovy.
Pomazání svìceným olejem je zárukou odpuštìní høíchù, kterou si èlovìk odnáší (a u zemøe døíve èi pozdìji) do jiného svìta, na strašný soud pøed Soudce,
který nezná osobností. Stav váné nemoci, ve které nemocnému není zde pomoci,
je hrozný a mùe být jen krùèek k zoufalství a vìènému zahynutí. A pro tyto pøípady pøipravila láska Boí èlovìku v Tajinì oleje blahoda uklidnìní. Nic jiného nedá
nemocnému takové oduševnìní. Tajina oleje dává èlovìku vše, co duchovnì potøebuje, je blahodatnou Boí pomocí køesanu k získání spásy; tuto pomoc nesmíme
opomíjet.
Blaený Simeon Soluòský píše: „Poté co (nemocný) obdrí pomazání, má vyslechnout od prvního knìze pouèení, e po získání odpuštìní musí být pozorný
a nesmí více høešit; tak pravil Spasitel mrtvicí ranìnému.“
V dávných èasech nemocní, jak se jen trošku zaèali uzdravovat a nabývat sil,
nechávali se pøivést do chrámu, aby na posvátném místì získávali útìchu a posilu
pro trpící duši, a tìlu vrátili zdraví prostøednictvím zázraèného pùsobení, které
jim udìlila svatá Tajina. Èasto zùstávali v chrámových pøedsíních nìkolik dní, trávili tam dny i noci, v oèekávání blahodatné pomoci od pomazání posvátným olejem.
Kdy se nesmí udìlovat Tajina pomazání olejem
Tajinu oleje není dovoleno udìlovat jinovìrcùm èi nepravoslavným køesanùm
nebo tìm, kteøí opustili pravoslavnou víru; neudìluje se ani katechumenùm (a samozøejmì ani nevìøícím). Nutná je pravoslavná víra a kanonická pøíslušnost
k pravoslavné církvi. Neudìluje ani tìm pravoslavným køesanùm, kdo jsou odlouèeni od svatého Pøijímání, kromì pøípadu smrtelné nemoci, kdy pro odchod ze
ivota je kanonicky pøijato „nezbavovat je potøebného zaopatøení“, take podobnì
jako se tìmto vìøícím dovoluje pøijmout svaté Tìlo a Krev Kristovy, tak se jim dovoluje pøijmout i Tajinu pomazání olejem (èiní se to v tomto poøádku: nejprve se
vykoná zpovìï s rozhøešením, pak následuje pomazání olejem a nakonec se podává svaté Pøijímání); v pøípadì uzdravení se vracejí zpìt na pùvodní stupeò pokání
s povinností dokonèit døíve udìlenou epithimii. Posedlým lidem se svaté Tajiny
(ani oleje ani pøijímání) neudìlují; pro nì je v Trebníku zvláštní obøad na vymítání
zlých duchù. Stejnì tak se nedává nemocným, kteøí jsou nepøíèetní (zuøiví apod.),
dokud se nezklidní. Dále se Tajina oleje neposkytuje nekajícím høíšníkùm. K úèasti na Tajinì oleje nepøistupují dìti do sedmi let vìku (protoe nemoc není zpùsobena jejich vlastními høíchy). Nikdy se nesmí Tajina oleje slouit nad zesnulým. Nepodává se ani tìm, kdo jsou v bezvìdomí (kómatu apod.)
Potøebné vìci pro Tajinu pomazáhní olejem
Pro Tajinu oleje se pouívá olivový olej, do nìho se (podle evangelijního podobenství o milosrdném Samaritánu) nalévá trošku èerveného vína, které mj. pøipomíná Krev Kristovu, je byla pro naši spásu prolita na køíi; z obìti Kristovy je získána blahoda Tajiny oleje. Pøidávání vína je však jen obøadní zvyklost a nemá
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dogmatický význam, proto se lze v pøípadì nutnosti obejít i bez vína. Døíve se místo vína pøidávala voda, která symbolizovala èistotu køesana získanou ve vodì
køtu.
Olej je pro výkon této Tajiny naprosto nutný a nelze se bez nìj obejít. Proto je
dùleité, aby knìz i vìøící mìli k dispozici vdy nìjaký olej, kdyby bylo nutno konat
Tajinu pomazání nemocných.
Nádobkou, do které se olej vlévá, bývá v chrámu vìtšinou lampáda (kandilo).
V domácnosti staèí sklenièka èi jiná nádobka, která mùe být vzata z bìného domácího pouívání. Musí však být èistá, dùstojná a po vykonání Tajiny u nemùe
být vzata pro obvyklé domácí potøeby. Je vhodné, kdy je v kadém chrámu jedna
lampáda (resp. sklenìný kalíšek lampády) uloena stranou a vyhrazena pro pouívání pøi svaté Tajinì oleje (jde-li knìz konat Tajinu do domácnosti, je lepší, vezme-li tuto vyhrazenou lampádu s sebou). (Upozornìní v obøadu na vlévání oleje do
kandila, které je uvedeno a pøed první modlitbou svìcení, je tam spíše proto, aby
upozornilo, e nejpozdìji v tuto chvíli musí být olej definitivnì pøipraven a pøedloen k posvìcení.)
Zrní (èi mouka) netvoøí materii svaté Tajiny. Jeho pouívání je symbolické:
zrno je obrazem rodícího se nového ivota – uzdravení, a ivota po smrti tìla –
vzkøíšení.
Svíèky si knìí zapálí sami spoleènì pøed posvìcením oleje, a kadý si svou
zhasne sám, kdy pomae nemocného (ruská praxe).
Pro pomazání se zapichují do zrní štìtce (èi smotky vaty na špejlích, co je
praktické). Døíve se pouívala vìtvièka na konci roztøepená (od toho staroslovìnský název). Sedm štìteèkù zapíchnutých v pšenici je dle slovanské (ruské) tradice.
V øecké tradici se pouívá jen tolik štìteèkù, kolik je knìí, a nezapichují se do
mouky.
Pro otøení pomazaných míst je potøeba mít pøipraven èistý malý šátek (plátno)
nebo papírový ubrousek (èi vata). Kadý vìøící si sám osuší pomazaná místa.
Pouitý ubrousek odkládají vìøící v chrámu do pøipravené nádobky (posléze se
spalují spolu s tím, èím se pomazání provádìlo, tj. vatièkou na døívku nebo
štìtcem). Plátno si mohou odnést domù a pouívat je k otírání pomazaných míst,
kdy se vìøící (po úèasti na svaté Tajinì vykonávané knìzem) doma sami pomazávají olejem, který si pøinesli z chrámu.
Poznámky ke slubì Tajiny pomazání olejem
Poèet sedmi knìí není závazný. Kdysi Tajinu vykonávalo vdy nìkolik knìí
bez urèení pøesného poètu; povaovalo se za ádoucí, aby slouili alespoò tøi knìí
(podle svìdectví o Boské Trojici, je se stalo skrze Eliáše, který vzkøísil èlovìka
z mrtvých, kdy se tøikrát pomodlil a tøikrát se nad ním rozprostøel). (Tajinu mùe
podle dávných obyèejù v nouzi, nemùe-li se shromádit knìí více, výjimeènì vykonat i pouhý jeden knìz; musí však konat vše, co dle postupu náleí sedmi
knìím; nesmí ovšem Tajinu vykonávat sám pro sebe, tj. nad sebou samým.)
Posvátná roucha. Správnì by knìí mìli mít kromì epitrachilu i felon (tak je to
v Øecku). V Rusku lze však vidìt slouící jen s epitrachilem a nárukávníky (je-li to
ve Velkém pùstu, mohou být roucha tmavá; jinak se však pouívají svìtlá).
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Zapalování svíèek, které jsou zapíchnuty v pšenici buï v kruhu nebo pùlkruhu
kolem oleje, který je umístìn uprostøed. Podle ruské tradice se svíce zapálí všechny najednou po velké ektenii, pøi naplòování lampády olejem – pøed modlitbou posvìcení (jak je to vyznaèeno v postupu obøadu) a po pøeètení kadého evangelia se
jedna z nich zhasne. V naší místní i v øecké tradici se svíèky u oleje zapalují
postupnì – pøed kadým evangelijním ètením se rozehne jedna další svíce /pøi
prokimenu/ a zasadí se v pùlkruhu do pšenice (resp. mouky) kolem oleje, a jich
nakonec hoøí všech sedm. Dále je zvykem, e všichni vìøící pøi této tajinì drí zapálené tenké svíèky.
Modlitba posvìcení oleje. Ète ji první knìz, ostatní ji ètou spolu s ním ale potichu (proto musí mít kadý svou vlastní knihu; podobnì jako pøi epiklesi v liturgii).
Sv. Simeon Soluòský popisuje, e všichni jerejové po pøeètení této modlitby vykonali nad olejem „svaté znamení køíe“. Dnešní postup Tajiny oleje to u nepøedepisuje.
Ètení evangelií. Nìkteøí ètou všechna evangelia nad hlavou nemocného. Není
to nutné, ale je to moné (èiní se tak i za jiných pøíleitostí, jako jsou soukromé
pobonosti apod.). Evangeliáøem se však nedotýkáme hlavy nemocného. Pokládání Evangelia na hlavu nemocného je toti pøedepsáno uèinit a pøi zvláštní modlitbì v závìru obøadu (kdy staèí v pøípadì tìce nemocných jen se dotknout
Evangeliáøem hlavy vìøícího).
Druhou posvìcující modlitbu (po prvním evangeliu) ète první knìz nahlas,
ostatní knìí spolu s ním potichu. Nejsou-li zvláštní dùvody ke zkrácení této modlitbu, jak je to v postupu umonìno, není správné ji nepøeèíst celou (modliba je tam
uvedena proto, aby se èetla).
Pomazávání olejem: na èele, chøípí (tj. z obou stran nosu), na tváøích (èi uších),
na ústech, na prsou, na obou stranách rukou. Z uvedeného výètu je zøejmé, e pomazávána jsou místa, jimi høích nejsnáze proniká do duše èlovìka. Pomazávají se
posvìceným olejem, aby se vchod stal „neprùchodným a nepøístupným pro všechny nepøátelské síly“. Obyèej pomazávat i nohy (napø. na holeních) je místní zvyklostí a rozhodnì není povinný. (V Øecku pomazávají na hlavì jen èelo, bradu a obì
líce.) V Rusku je dnes bìné pomazávat jen èelo, obì líce, hruï a ruce. (V nejstarších dobách pomazávali knìí po nemocném svatým olejem nakonec i všechny pøítomné a stìny domu; dnes se nekoná.)
Zbylý posvìcený olej knìí rozdávají vìøícím (pokud si z domova pøinesou za
tímto úèelem nádobky), nebo jej mohou vlít do lampády v chrámu.
Pøípìvy k troparùm kánonu. Ruská praxe. Dle Trebníku z r. 1639 a 1651:
„Mnohomilostivý Pane, vyslyš prosbu sluebníkù svých, modlících se k tobì.“
Lvovský Trebník z r. 1695: „Hospodine, vyslyš prosbu sluebníka tvého, s námi se
k tobì modlícího.“ Trebník metr. P. Mohily: „Sláva tobì, Boe náš, sláva tobì.“
Dnes se vìtšinou zpívá: „Mnohomilostivý Hospodine, vyslyš nás høíšné, modlící se
k tobì,“ nebo „Mnohomilostivý Pane, smiluj se a uzdrav trpícího sluebníka tvého.“ Vynechávat tropary kánonu se nesmí (vyjma níe uvedeného pøípadu).
Monost zkrácení sluby. V pøípadì, e stav nemocného hrozí, e se nedoije
dokonèení Tajiny, mùe se obøad upravit a to vypuštìním jeho zaèátku: troparù,
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almu 142., pøes kánon, a po stichiry; zaèíná se pak velkou ektenií a následujícím
posvìcením oleje. Jestli po pøeètení prvního apoštola a evangelia a po prvním pøeètení modlitby „Otèe svatý“ a následujícím prvním pomazáním bude nemocný ještì naivu, pøeète se vše, co bylo vypuštìno, a pokraèuje øádným postupem od
druhého apoštola a do konce.
Hromadné konání Tajiny oleje
Dle øeckého obyèeje. Koná se tøeba kadý mìsíc pro ty samé vìøící. Vìøící pøistupují k pomazání a poté, co nad nimi bylo povzneseno rozevøené evangelium
s pøíslušnou modlitbou. Koná se takto: slouí obvykle tøi knìí, kteøí stojí kolem
stolku (na støedu chrámu) s olejem, v nìm hoøí svìtlo, a pøi ètení se støídají. Pøítomní vìøící píší na lístky jména svá a svých (pravoslavných) nemocných; knìí
pøeètou tato jména postupnì pøi modlitbách (vdy po evangeliu; po kadém evangeliu jsou ètena jiná jména) v prùbìhu obøadu. Pøi prvním prokimenu se zapálí
první svíce zapíchnutá v mouce; diákon koná malé okuøování malou kadidelnicí
(ruèní, bez øetízkù – kacií). Po pøeètení všech sedmi evangelií (a postupném zapálení všech sedmi svící) vìøící pokleknou (seskupí se k tomu na západ od stolku
s olejem – tedy od knìí smìrem k vratùm chrámovým; èelem k oltáøi). Knìí nad
nimi povznesou rozevøené evangelium (stránkami dolù), dva krajní knìí drí
evangeliáø, nejstarší knìz (ve støedu mezi nimi otoèen èelem k vìøícím) ète nad
evangeliáøem modlitbu „Králi svatý“. Vìøící (mohou mezi nimi být i další neslouící duchovní) skloní hlavu k zemi. Evangeliáø je pak poloen na pøenosný
analoj (postavený mezi stolkem s olejem a kleèícími vìøícími, tj. na místì, kde bylo
evangelium dreno rozevøené). Slouící knìí se pomazávají vzájemnì (kadý
kadého). Vìøící (a neslouící duchovní) pøistupují po jednom, políbí evangelium
a hned pak pøistupují k jednomu ze slouících knìí, který je pomae (peèe pomazání se klade jen na èelo, bradu, obì líce a dlanì z obou stran. Pøed zaèátkem pomazávání pøeète knìz modlitbu „Otèe svatý“. Kadý vìøící (i neslouící duchovní)
je buï pomazán jen jedním z knìí (jedno pomazání staèí k dokonalému pøijetí Tajiny), nebo je postupnì tøikrát pomazán všemi tøemi slouícími. Po dokonèení pomazání od kadého knìze mu políbí ruku a po posledním jde k boènímu stolku, na
nìm je pøipravena èistá vata, ze které si kousek odtrhne a otøe si pomazaná místa; pouitou vatu odloí do pøipravené nádoby.
V pøípadì hromadného konání této Tajiny je v Rusku moné, e pomazání vìøících konají knìí spoleènì tak, e kadý knìz obchází všechny vìøící, ale pomazavá jim jen jedno místo na tìle (napø. první knìz jde od jednoho nemocného
k druhému a pomazává jen èela nemocných, druhý knìz jenom líce atd.)
Praktické upoøádání hromadného konání pomazání vycházející z øecké
praxe a upravený, aby všichni úèastníci byli pomazáni všemi knìími (dle ruského pojetí). Zde rozepsaný návrh je pro chrámovou spoleènou slubu tøí knìí (mùe jich pochopitelnì slouit více). • V úvodu ète almista kánon a v jeho prùbìhu další almista
øíká potichu almy 142. a 50. Tøi kající tropary pøed kánonem je však zvykem zpívat
hlasitì (stejnì tak i „Jest vpravdì dùstojno“ po kánonu). Evangeliáø se v úvodní èásti
vynáší z oltáøe královskými vrátky a uloí se na analoj postavený pøed stolkem s olejem. • Evangelia a modlitby se ètou, jak je uvedeno v postupu Tajiny (1. knìz zaèíná,
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pak ète 2. knìz a následnì 3. knìz, ètvrtý oddíl ètení koná zase 1. knìz atd.; sedmý oddíl má opìt 1. knìz). Vynechává se však ve všech sedmi oddílech modlitba „Otèe svatý“ a tudí se zatím nekoná ani ádné pomazání uvedené v rámci jednotlivých oddílù
Tajiny. • Po ukonèení ètení VII. oddílu obøadu pozdvihnou 2. a 3. knìz otevøené evangelium (písmeny dolù), stojíce po stranách, a 1. knìz stojící mezi nimi ète modlitbu
„Králi svatý“ (vìøící kleèí). Poté poloí zavøené evangelium na analoj (který se pøenese
z pùvodního místa a je postaven mezi knìze a vìøící) a všichni vìøící pøistupují je políbit. • Poté pøeètou všichni knìí (stojící vedle sebe a obráceni k vìøícím) modlitbu
„Otèe svatý“ (mohou ji øíkat spoleènì nahlas) a pomaou se vzájemnì. Následnì pøistupují všichni nemocní nejprve k 1. knìzi a ten jednoho po druhém pomazává. Hned
po pøijetí prvního pomazání jde kadý vìøící k druhému knìzi pro druhé pomazání,
a pak k tøetímu (slouí-li ještì další knìí, jdou si vìøící pro pomazání postupnì
i k ostatním). Pomazává se: èelo, ústa, obì tváøe, hruï, obì strany dlaní. Øíká se pøi
tom (jedenkrát pro kadou osobu): „Na uzdravení duše i tìla.“ • Ihned po pøijetí pomazání ode všech slouících knìí se všichni odebírají pro ubrousek (napø. útrek papírové utìrky nebo kousek vaty) a otírají svatý olej z pomazaných míst (ubrousky neodnášejí z chrámu, ale odkládají je tam na urèeném místì).
Poznámky k tomuto pøekladu
Biblické texty byly pøevzaty z èeských biblických pøekladù a následnì výraznì
korigovány dle pravoslavného znìní (církevnì-slovanský pøeklad Bible).
Pøeklad textu obøadu vychází z díla prot. Miroslava Muíka, který koncem
90. let pøipravil první návrh kompletní èeské sluby (byl pouit do èeského trebníku vydaného v r. 2009). Tento pøeklad byl pak dále propracován jazykovì, doplòován obsahovì a zpøesòován dle církevnì-slovanského znìní. Výsledkem je zde uvedené èeské znìní svaté Tajiny pomazání olejem.
V hymnech, které se mohou zpívat (kánon èi stichiry), jsou nemocní zmiòováni
jen v mnoném èísle. Pøi zpìvu by se toti obtínì upravovalo znìní podle toho, zda
se zrovna konáme Tajinu pro nemocného mue èi enu nebo vícero nemocných.
Lze to chápat i tak, e duchovní rozmìr sluby Tajiny oleje, stejnì jako napø. eucharistie, není omezen jen na konkrétní místní bohosluebné spoleèenství, ale
vztahuje se vdy na všechny pokøtìné a má úèast na modlitbì celé Církve. Take
pøi modlitbì za naše nemocné se modlíme za všechny bratry a sestry, kteøí to potøebují. Pøi ekteniích a ètených modlitbách, kde je uloeno vzpomínat jméno
nemocného (resp. jména nemocných), je však text obøadu upraven pro všechny varianty: mue, enu èi skupinu.
Vysvìtlení nìkterých pojmù: „peèe“ – znamení køíe nakreslené svatým olejem na pøíslušná místa tìla nemocného; „démonská krev“ (v 6. písni kánonu) –
krev modláøských krvavých obìtí; „doteky knìí“ (3. stichira) – poukazuje na to, e
kdysi konali knìí pomazání nemocných bez pouití štìtcù, ale pøímo prsty své
pravé ruky.
Vzpomínání svatých pøi modlitbì „Otèe svatý“. Pøi této svaté Tajinì je
tradicí vzpomínat pøedevším ty svìtce, kteøí prosluli léèením a uzdravováním Boí
mocí. Na rozdíl napø. od modliteb litije, kde jsou po vzpomínání nejslavnìjších svatých pravoslavné církve jmenováni místní svatí (mnozí èi všichni), má vzývání

pøímluv svìtcù pøi svaté Tajinì oleje jiný smysl. Proto není správné nahrazovat
jména svatých nezištníkù a léèitelù jmény jiných svìtcù (jméno sv. Prokopa Sázavského bylo vloeno, protoe i on mìl ji za svého ivota od Boha dar zázraèného
uzdravování). Stejnì tak není opodstatnìné prodluovat sedmkrát opakovanou
modlitbu „Otèe svatý“ pøidáváním dalších jmen za jména svatých léèitelù, nebo
toto je svatá Tajina a pøi ní není vhodné akcent kladený na vzývání Boha oslabovat
mnostvím dalších vzpomínaných jmen. Existuje celá øada jiných modliteb a dalších obøadù, v nich má vzývání mnohopoèetného seznamu svìtcù a vzpomínání
všech místních svatých své místo.

Pøeklad poøízen dle slovanského trebníku. V postupu obøadu je tedy vyznaèena
pøedevším praxe slovanská (ruská). Poznámky o odlišnostech øecké praxe jsou
zmínìny v úvodu a v závìru. Vysvìtlivky k Tajinì oleje pøeloeny z Nástolní knihy.
Údaje o øecké praxi zaznamenány z pozorování.
Rozsáhlá revize pùvodního pøekladu dle CSL a doplnìní obsahu; 3/2016 — v. 0,62
www.pravoslavi.cz/download/bohosluzby/soborovanije.pdf

