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Předmluva k vydání Statutu a Pravidel chování

Tento tisk českého překladu Statutu Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalém-
ského (též Rytířský řád Božího hrobu v Jeruzalémě, zkráceně Řád Božího hrobu)
a Pravidel chování jeho členů je významným počinem v historii řádu v naší zemi. 
Samostatná řádová organizační jednotka na našem území vznikla v roce 1929, 
kdy se stal rytířem velkého kříže a zároveň místodržitelem pro Československo 
JUDr. Jan Jiří Rückl. Velkopřevorem byl následně jmenován pražský arcibiskup 
Karel kardinál Kašpar. V důsledku událostí druhé světové války a následného 
politického vývoje upadl řád zcela v zapomnění. K obnově jeho činnosti došlo až 
po pádu totalitního režimu, v roce 2014, za přispění Jeho Excelence Jana Graub-
nera, metropolitního arcibiskupa olomouckého, jenž se stal velkopřevorem, a dr. 
Jiřího Pořízky, který byl po svém návratu ze švédského exilu jmenován řádovým 
představeným – magistrálním delegátem pro Českou republiku. Významnou 
roli při obnovení hráli MUDr. Stefan Ahrenstedt, tehdejší řádový místodržitel ve 
Švédsku, a švédský diplomat prof. Dr. Bo Theutenberg.





statut
Rytířského řádu 

Božího hrobu jeruzalémského
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Schvalovací akty 

Vatikán, 13. února 1996

Pane kardinále,
odkazuji se na ctěný dopis N. 81/96 z 29. ledna tohoto roku, jímž tento Rytířský řád 
Božího hrobu jeruzalémského požádal Svatého Otce, aby zvážil změnu článků 1 a  4 
řádového Statutu schváleného papežem v roce 1977, jež se týkají právní osobitosti řádu 
v Městském státu Vatikán.

V tomto ohledu si dovoluji Vaší Eminenci sdělit, že Jeho Svatost Jan Pavel II. při audi-
enci, kterou mi udělil 1. února 1996, požadovanou změnu článků 1 a 4 blahosklonně 
schválil a je možno ji vložit do Statutu výše uvedeného řádu.

Přikládám text revidovaných článků a využívám příležitosti k tomu, abych Vás ujistil 
o své přátelské úctě

Vaší nejdůstojnější Eminenci oddaný 
+ Angelo kardinál Sodano

 
státní sekretář

Jeho nejdůstojnější Eminence 
kardinál Carlo Furno 
Velmistr Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského 
Městský stát Vatikán 
(s přílohou)
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Svatý Otec Pavel VI. při audienci dne 8. července 1977, kterou udělil níže podepsanému kar-
dinálovi státnímu sekretáři, ráčil blahosklonně schválit následující Statut Rytířského řádu 
Božího hrobu v Jeruzalémě, který nahrazuje všechny předchozí verze Statutu.

+ Giovanni kard. Villot, státní sekretář
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Preambule

„Budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku i Samařsku a až do končin země.“
(Skt 1, 8)

Rytířství je definováno jako sebeovládání, velkodušnost a odvaha. Kdo nemá pevnou vůli 
rozvíjet a prohlubovat ve svém životě tyto postoje, nemůže se nikdy stát pravým rytířem 
či dámou. Horlivost pro odříkání uprostřed naší společnosti nadbytku, velkodušné nasa-
zení pro nejslabší a ty, kdo jsou bez ochrany, odvážný boj za spravedlnost a mír – to jsou 
charakteristiky řádu Božího hrobu.

Řádem manifestovaný svazek s Jeruzalémem, vyžadující zodpovědnost za Svatá 
místa, zaměřuje naši touhu směrem k nebeskému Jeruzalému (Gal 4, 26).

Boží hrob je symbolem souznění s utrpením Páně i naší naděje ve Zmrtvýchvstání 
(Flp 3,10).

Kříž, který nosíme, není ozdobou, ale svědectvím podřízení se zákonu Kříže. Po-
doba kříže používaná v řádu nám připomíná rány Páně a také zranění, z nichž krvácí 
Svatá země.

Mušle poutníka je připomínkou závazku pomoci potřebným i připomínkou skuteč-
nosti, že na této zemi jsme jen poutníky.

Příkladné mravní chování a opravdové křesťanské cítění jsou hlavními předpoklady 
pro přijetí do řádu Božího hrobu. Prožívání křesťanské víry v poslušnosti ke Svatému 
Otci je třeba prokázat v prostředí vlastní rodiny i na pracovišti, ale i ve spolupráci na 
křesťanských aktivitách ve vlastní farnosti a diecézi. 

Členství v řádu vyžaduje od těch, kdo jej přijímají:

 » oddanou zbožnost;
 » účast na životě církve;
 » laický apoštolát, ochotu pro službu církvi;
 » snahu o ekumenického ducha, především prostřednictvím živého zájmu o kon-

fesní problémy v Palestině.

Charakteristickým rysem řádu Božího hrobu je závazek ke svatým místům v Jeruza-
lémě a v povinnostech vůči církvi v Palestině. Nikdy nebude možno dostatečně zdůraznit, 
že charitativní činnost řádu musí být zakořeněna v duchovním životě jeho členů.
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Stať I. 

Původ a právní povaha řádu 

Článek 1: Ustanovení
Rytířský řád Božího hrobu jeruzalémského má starobylý původ. Papežové jej reorga-
nizovali a obdařili privilegii a na základě historických, právních a duchovních vazeb je 
pod blahosklonnou ochranou Svatého stolce.

Řád je právnickou osobou kanonického práva, jak vyplývá z apoštolských listů 
Jeho Svatosti Pia XII. ze 14. září 1949 a Jeho Svatosti Jana XXIII. z 8. prosince 1962, 
a zároveň právnickou osobou v Městském státě Vatikán, podle reskriptu Jeho Svatosti 
Jana Pavla II. z 1. února 1996.

Článek 2: Cíle
Řád má za cíl:
1. posilovat prožívání křesťanské víry svých členů v naprosté věrnosti papeži a podle 

učení církve zachovávat základní principy křesťanské lásky a dobročinnosti, díky 
nimž je řád základním prostředkem pomoci Svaté zemi;

2. udržovat a podporovat kultovní, charitativní, kulturní a společenské aktivity a in-
stituce katolické církve ve Svaté zemi, především ty, které organizuje Latinský jeru-
zalémský patriarchát, s nímž je řád tradičně a úzce spojen;

3. horlivě napomáhat zachování a šíření víry v těchto zemích a šířit zájem o ně u ka-
tolíků po celém světě, sjednocených v  křesťanské lásce symbolem řádu, i  u  všech 
křesťanských bratří;

4. udržovat práva katolické církve ve Svaté zemi.

Článek 3: Charakter
Řádu je díky jeho charakteru a výlučně náboženským a charitativním cílům naprosto 
cizí jakékoli hnutí či projev politické povahy. Členové řádu se nemohou účastnit činnos-
ti organizací a spolků, jejichž povaha, cíle a program jsou v rozporu s naukou a učením 
katolické církve, stejně tak nemohou přináležet k samozvaným řádům nebo institucím 
prohlašujícím se za rytířské a které nejsou uznány Svatým stolcem nebo udělovány su-
verénními státy.

Článek 4: Sídlo
Své sídlo má řád Božího hrobu jeruzalémského v Městském státě Vatikán, centrum jeho 
duchovních aktivit je v klášteře při kostele svatého Onufria na Janikulu, jak je to vyjádře-
no v motu proprio Jeho Svatosti Pia XII. ze dne 15. srpna 1945. 

Dějiny a současný život řádu jsou nerozlučně spojeny s Jeruzalémem a se svatými 
místy.
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Stať II. 

Členové řádu 

Článek 5: Třídy a hodnosti
1. Řád se skládá z rytířů a dam rozdělených do třech tříd:

a) Třída rytířů kolany a dam kolany
b) Třída rytířů s následujícími hodnostmi:

 » rytíř velkého kříže 
 » rytíř komtur s hvězdou (velkodůstojník)
 » rytíř komtur
 » rytíř 

c) Třída dam s následujícími hodnostmi:
 » dáma velkého kříže 
 » dáma komtur s hvězdou 
 » dáma komtur
 » dáma 

2. Rytíři a dámy jsou vybíráni z osob vyznávajících katolickou víru, které se vyznačují 
příkladným morálním chováním, obzvláštní dobročinností vůči katolickým dílům 
ve Svaté zemi a vůči řádu, a které se rovněž zavazují k tomu, že takovými zůstanou  
i v budoucnosti.

Článek 6: Přijetí a povýšení
1. Rytíři a dámy jsou jmenováni kardinálem velmistrem.
2. Rytíři i dámy všech hodností jsou přijati či povýšeni rozhodnutím kardinála velmis-

tra, a to prostřednictvím příslušného jmenovacího diplomu, který je opatřen podpi-
sem a pečetí velmistra i pečetí řádu. 

3. Diplom musí být opatřen ověřovací klauzulí („Visto“ – „Viděli jsme“) a pečetí Stát-
ního sekretariátu.

Článek 7: Postup při přijetí a povýšení
1. Návrhy na přijetí do řádu a na povýšení do vyšších hodností předkládají kardiná-

lu velmistrovi místodržitelé nebo magistrální delegáti, v jejichž jurisdikci kandidát 
sídlí, a to poté, co obdrží vyrozumění příslušné Rady. K návrhu je nutno doložit do-
kumenty uvedené v Příloze A.

2. Dříve než budou jednotlivé návrhy předloženy velmistrovi, musejí být přezkoumány  
Komisí pro prověření návrhů na jmenování a povýšení a opatřeny jejím stanoviskem.

3. Do řádu jsou kandidáti přijímáni v počáteční hodnosti rytíře nebo dámy.
4. Povýšení se uskutečňuje v následných stupních, po nejméně třech letech přináleži-

tosti k předchozí řádové hodnosti.
5. Výjimku z výše uvedených pravidel je možno učinit pouze v případě zdokumentova-

ných mimořádných zásluh anebo pro důvody mimořádné důležitosti.
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6. Jednotlivá ustanovení obsažená v  Příloze A  je možno změnit buď při vydání Vše-
obecného organizačního řádu, nebo na pokyn velmistra prostřednictvím sdělení 
Rady velmistra.

Článek 8: Jmenování „motu proprio“
Ve zvláštních případech a  z  vlastní iniciativy disponuje kardinál velmistr pravomocí 
udělit přijetí anebo povýšit člena řádu (motu proprio), přičemž o tom informuje místodr-
žitele nebo magistrálního delegáta v bydlišti kandidáta či člena a rovněž o tom uvědomí 
místního ordináře.

Článek 9: Nominace prováděné Radou velmistra
Rada velmistra může předložit návrh na jmenování ve výjimečných případech, které 
jsou za takové uznány kardinálem velmistrem.

Článek 10: Pravomoci latinského patriarchy jeruzalémského
Latinský patriarcha jeruzalémský je velkopřevorem řádu a má pravomoc přijímat do řádu 
kanovníky patriarchální kapituly baziliky Božího hrobu v hodnosti, jež odpovídá jejich 
důstojnosti. Může také přijímat do řádu laiky i členy diecézního nebo řeholního kléru, 
kteří obdrží nihil obstat svého vyššího představeného. Ve všech případech musí jít o osoby 
se stálým bydlištěm v  latinském patriarchátu, které se obzvláště zasloužily o  samotný 
patriarchát, jeho díla a instituce, o Kustodii Svaté země nebo o svatá místa.

Přijetí, jež se uskutečňují prostřednictvím nominačního dopisu patriarchy, musejí 
být spolu s příslušnou dokumentací předložena kardinálu velmistrovi, který je stvrzuje 
vydáním diplomu.

Článek 11: Investitura
1. Investituru vykonává kardinál velmistr, v  jeho nepřítomnosti velkopřevorové jed-

notlivých místodržitelství, kteří jsou jím k tomu implicitně zmocněni. Velkopřevo-
rové mohou delegovat i jinou církevní autoritu. 

2. Investitura posiluje v rytířích a dámách závazek veřejného vyznání víry a aktivní 
praxe křesťanských povinností, směřujících především k uskutečňování cílů řádu.

3. Rytíři a  dámy přijímají investituru podle „Ceremoniálu investitury rytířů Rytířské-
ho řádu Božího hrobu jeruzalémského“, schváleného Posvátnou kongregací ritů dne 
25. července 1962, a získávají duchovní milosti udělené řádu papežem, jež jsou uve-
deny v Příloze I.

Článek 12: Účast na ceremoniích a setkáních
Rytíři a dámy mají povinnost účastnit se setkání, ceremonií, náboženských obřadů, ale 
také duchovních a charitativních aktivit organizovaných a podporovaných řádem.

Článek 13: Záslužné dekorace
1. Kardinál velmistr má po konzultaci s oblastně příslušným místodržitelem nebo 

magistrálním delegátem pravomoc udělit záslužné vyznamenání osobám s  pří-
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kladným mravním chováním, které se mimořádně zasloužily v křesťanské lásce 
o Svatou zemi (i když nemohou přijmout závazky, které rytířům a dámám ukládá 
investitura). 
Záslužné vyznamenání se udílí v následujících třídách:

 » Záslužný kříž Božího hrobu jeruzalémského;
 » Záslužný kříž se stříbrnou hvězdou Božího hrobu jeruzalémského;
 » Záslužný kříž se zlatou hvězdou Božího hrobu jeruzalémského.

2. Vyznamenaným nenáleží titul (či status) členů řádu.

Článek 14: Zvláštní vyznamenání
Zvláštními řádovými vyznamenáními jsou: 
1. Jeruzalémská palma (zlatá, stříbrná, bronzová): Je udělována kardinálem velmistrem 

osobám příkladného mravního chování, které se obzvlášť zasloužily o řád nebo Sva-
tou zemi. Ve zvláštních případech může být Jeruzalémská palma z  týchž důvodů 
a za stejných podmínek udílena patriarchou velkopřevorem řádu osobám s trvalým 
bydlištěm ve Svaté zemi a zcela výjimečně i těm, kdo zde trvale nesídlí. Patriarcha 
o tom pravidelně informuje Radu velmistra a předává jí příslušnou dokumentaci.

2. Mušle poutníka: Je udělována kardinálem velmistrem nebo latinským jeruzalém-
ským patriarchou rytířům a dámám, kteří vykonali zbožnou pouť do Svaté země.

Článek 15: Zastupování řádu
1. Řád zastupuje kardinál velmistr.
2. Kardinál velmistr ustanovuje zastoupení řádu na papežských ceremoniích.
3. Kardinál velmistr rozhoduje o účasti zastupitelů řádu na mezinárodních akcích ná-

boženské, charitativní, civilní nebo kulturní povahy. 
4. Místodržitelství a magistrální delegace rozhodují o účasti zastupitelů řádu na národ-

ních i regionálních akcích náboženské, charitativní, civilní nebo kulturní povahy. 
5. Generální guvernér řádu zastupuje řád u soudu.
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Stať III. 

Organizace a řízení řádu

Článek 16: Řízení řádu
1. Řád je veden a řízen kardinálem velmistrem.
2. Při řízení řádu kardinálu velmistrovi pomáhají:

a) Rada velmistra a její prezidium
b) Konzulta

Článek 17: Kardinál velmistr
1. Kardinál velmistr je jmenován papežem z řad kardinálů Svaté římské církve.
2. Kardinál velmistr vede a řídí řád, zastupuje jej ve smyslu článku 15, pečuje o usku-

tečňování a zachovávání Statutu a rozhoduje o tom, co považuje za nutné nebo uži-
tečné pro uskutečňování cílů řádu, prostřednictvím závazných rozhodnutí.

3. Vztahy řádu ke Svatému stolci a k nejvyšším církevním a civilním představitelům na 
mezinárodní a národní úrovni jsou zajišťovány kardinálem velmistrem, který může 
delegovat buď členy Rady velmistra, nebo místodržitele či magistrální delegáty na 
území jejich příslušné jurisdikce.

4. Kardinál velmistr se účastní setkání Rady velmistra, a pokud to považuje za vhodné, 
účastní se i setkání prezidia Rady velmistra.

5. Kardinál velmistr může u  organizací vypočtených ve Statutu pověřit členy Rady 
velmistra nebo jednotlivé členy řádu úkolem jednat o určených záležitostech nebo 
o jednotlivých otázkách.

Článek 18: Patriarcha velkopřevor
1. Latinský patriarcha jeruzalémský je velkopřevorem řádu. Je nejvyšším hodnostá-

řem řádu ihned po kardinálu velmistrovi.
2. Patriarcha velkopřevor řádu informuje pravidelně kardinála velmistra a Radu vel-

mistra o pastoračních potřebách Svaté země, aby těmto orgánům ulehčil plánování 
pomoci a koordinaci aktivit řádu ve Svaté zemi. Za tímto účelem jej kardinál velmis-
tr může pozvat k účasti na setkáních Rady velmistra, a to bez hlasovacího práva.

Článek 19: Asesor
1. Asesor je prelát jmenovaný kardinálem velmistrem se schválením papeže.
2. Asesor zastupuje, reprezentuje a řídí řád ve spolupráci s určenými statutárními or-

gány během uprázdnění úřadu kardinála velmistra, nebo v případě, kdy kardinál 
velmistr není způsobilý svou činnost vykonávat.

3. Držba úřadu asesora končí jmenováním nového kardinála velmistra, ale může být 
znovu potvrzena.

4. Pokud asesor nezastupuje kardinála velmistra na základě předchozího odstavce 2, 
může se rovněž účastnit setkání Rady velmistra, v takovém případě však nemá hla-
sovací právo.
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Článek 20: Rada velmistra
1. Rada velmistra je svolávána kardinálem velmistrem, který jí předsedá a určuje pro-

gram jednání.
2. Členy Rady velmistra jsou:

a) generální místodržitel; 
b) generální guvernér;
c) generální viceguvernéři;
d) řádový kancléř;
e) řádový ceremoniář;
f) další členové řádu, vybraní a jmenovaní kardinálem velmistrem s ohledem na 

mezinárodní složení a funkci, jejichž počet nepřesahuje dvanáct a alespoň dvě 
třetiny z nich jsou laikové.

3. Setkání Rady velmistra se může účastnit asesor.
4. Za členy Rady velmistra nemohou být jmenováni místodržitelé, magistrální delegáti 

a velkopřevorové ve výkonu úřadu.

Článek 21: Úkoly Rady velmistra
1. Rada velmistra asistuje a pomáhá kardinálu velmistrovi při řízení a správě řádu.
2. Rada velmistra v souladu s pokyny kardinála velmistra:

a) určuje a plánuje činnost řádu;
b) určuje a plánuje činnost řádu ve Svaté zemi;
c) směruje a koordinuje činnost národních organizací;
d) interpretuje statutární normy; 
e) schvaluje finanční rozpočet řádu;
f) vykonává všechny ostatní úkoly, které kardinál velmistr považuje za vhodné jí 

svěřit.

Článek 22: Generální místodržitel
1. Generální místodržitel je jmenován kardinálem velmistrem z rytířů laiků.
2. Generální místodržitel:

a) zastupuje kardinála velmistra při shromážděních či projevech týkajících se 
řádu, nebo když je kardinálem velmistrem delegován;

b) vykonává jakýkoli úkol, který mu v  jednotlivých případech kardinál velmistr 
uzná za vhodné svěřit.

3. Generální místodržitel užívá během svého funkčního období titul „Excelence“.

Článek 23: Prezidium Rady velmistra
1. Generální guvernér, generální viceguvernéři, řádový kancléř a případně další členo-

vé Rady velmistra určení kardinálem velmistrem tvoří prezidium Rady velmistra.
2. Prezidium jakožto výkonný orgán Rady velmistra:

a) vykonává úkoly a plány týkající se činnosti řádu;
b) vykonává úkoly a plány týkající se činnosti řádu ve Svaté zemi;
c) šíří pokyny týkající se výkonu administrativních, organizačních a  charitativ-

ních činností řádu;
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d) dohlíží na přesné zachovávání Statutu a pokynů ústředních orgánů;
e) sestavuje účetní rozpočet řádu podle kritérií uvedených v článku 34;
f) vykonává jakýkoli úkol, který mu v  jednotlivých případech kardinál velmistr 

uzná za vhodné svěřit.

Článek 24: Generální guvernér
1. Generální guvernér je jmenován kardinálem velmistrem z rytířů laiků.
2. Generální guvernér pod vedením kardinála velmistra:

a) dohlíží na činnost členů Rady velmistra, Konzulty a komisí;
b) zkoumá potřeby aktivit ve Svaté zemi a zpravuje o nich kardinála velmistra;
c) zastupuje řád před soudem;
d) sleduje situaci a potřeby místodržitelství a magistrálních delegací;
e) zasahuje přímo – je-li to nezbytné – do řízení výše zmíněných místních organizací;
f) vykonává a sleduje administrativní nařízení a je zodpovědný za záležitosti běž-

né administrativy; pro úkony a výdaje přesahující běžnou administrativu musí 
mít výslovný souhlas kardinála velmistra;

g) informuje kardinála velmistra o problémech a otázkách diskutovaných a řeše-
ných v rámci řádu;

h) vykonává jakýkoli úkol, který mu může svěřit kardinál velmistr.
3. Generální guvernér užívá během svého funkčního období titul „Excelence“.

Článek 25: Generální viceguvernéři
1. Generální viceguvernéři řádu jsou jmenováni kardinálem velmistrem z rytířů laiků.
2. Generální viceguvernéři spolupracují s generálním guvernérem, pomáhají mu při 

výkonu jeho činnosti, zastupují jej v případě jeho absence, při překážkách bránících 
výkonu úřadu anebo v případě nutnosti.

3. Generální viceguvernéři užívají během svého funkčního období titul „Excelence“.

Článek 26: Řádový kancléř
1. Řádový kancléř je jmenován kardinálem velmistrem z  duchovních nebo laických 

členů řádu.
2. Řádový kancléř je sekretářem Rady velmistra, prezidia Rady velmistra a Konzulty.
3. Dohlíží na jmenování a povyšování členů podle článku 4 Přílohy A tohoto Statutu, 

na obnovování úřadů dignitářů místodržitelství a magistrálních delegací.
4. Pečuje o vydávání publikací řádu.
5. Pokud je řádový kancléř duchovním, zabývá se i problémy, jež se týkají duchovního 

života řádu. V opačném případě je tento úkol plněn řádovým ceremoniářem.
6. Vykonává zvláštní úkoly, které mu svěří Jeho Eminence kardinál velmistr.
7. V případě jeho nepřítomnosti, nemožnosti vykonávat úřad nebo jiné nutnosti mo-

hou být jeho úkoly delegovány kardinálem velmistrem na jiné členy Rady velmistra.

Článek 27: Řádový ceremoniář
1. Řádový ceremoniář vybíraný kardinálem velmistrem z duchovních členů řádu:

a) se stará o ceremonie a náboženské projevy řádu; 
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b) vykonává jakýkoli úkol, který mu v  jednotlivých případech kardinál velmistr 
uzná za vhodné svěřit;

c) pokud je řádový kancléř laikem, zabývá se ceremoniář problémy, jež se týkají 
duchovního života řádu.

Článek 28: Konzulta
1. Konzultu svolává kardinál velmistr, který jí předsedá a určuje její program.
2. Konzulty se účastní:

a) patriarcha velkopřevor;
b) asesor;
c) členové Rady velmistra;
d) místodržitelé a magistrální delegáti;
e) představitel Státního sekretariátu;
f) představitel určený Kongregací pro východní církve.

3. Konzulta bere na vědomí činnost vykonávanou Radou velmistra a její plány, ale také 
činnost jednotlivých místodržitelství a magistrálních delegací. Vyjadřuje se k orga-
nizaci a naplňování činností řádu, k řádovému dílu ve Svaté zemi a ke každé otázce, 
která je Konzultě předložena.

4. Konzulta musí být svolána nejméně jednou za pět let.

Článek 29: Dignitáři řádu
Velkopřevor řádu, asesor, členové Rady velmistra, místodržitelé, magistrální delegáti, 
velkopřevorové místodržitelství a magistrálních delegací užívají během svého funkční-
ho období titul „dignitář řádu“.

Článek 30: Stálá komise pro prověření návrhů  
na jmenování a povýšení

1. Součástí stálé komise pro prověření návrhů na jmenování a povýšení jsou tři členové 
Rady velmistra jmenovaní kardinálem velmistrem po předchozím vyjádření prezi-
dia Rady velmistra.
V mimořádných případech může kardinál velmistr k práci v komisi povolat dočasně 
jednoho či více členů řádu.
Představitelé jmenovaní jednotlivými místodržitelstvími či magistrálními delega-
cemi a schválení kardinálem velmistrem mohou být účastni práce komise jako po-
zorovatelé.

2. Komise je poradním orgánem v otázkách jmenování a povyšování.
3. Členové komise zastávají funkci po dobu tří let a mohou být v úřadu znovu potvrzeni.

Článek 31: Dočasné komise a konzultoři
1. Kardinál velmistr může po předchozím vyjádření Rady velmistra nebo jejího prezi-

dia ustanovit komisi pro studium organizačních problémů řádu a komisi pro studi-
um, vytváření projektů a plánování řádového díla a aktivit ve Svaté zemi.
Komise mají poradní funkci a předsedá jim člen Rady velmistra, jehož pověří kar-
dinál velmistr.
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2. Komise jsou ustanovovány na dobu určitou, v každém případě nejvýše tři roky od 
jejich jmenování.

3. Kardinál velmistr může po předchozím vyjádření Rady velmistra nebo jejího prezi-
dia jmenovat na dobu neurčitou konzultory (poradce) pro činnost řádu a pro správu 
řádového majetku, který jim byl svěřen.



19

Stať IV.

Prostředky a finanční správa řádu

Článek 32: Prostředky
1. Řádových cílů je dosahováno prostřednictvím individuální i  kolektivní modlitby 

a všemi iniciativami, jež jsou podporovány centrálními orgány řádu a uskutečňová-
ny národními i místními závislými orgány.

2. Pro dosažení svých cílů, pro svou vlastní organizaci a pro rozvíjení svého díla řád 
využívá výdajové příspěvky, dobrovolné dary a příspěvky vybírané centrálními, ná-
rodními nebo místními orgány.

Článek 33: Majetek a finanční správa
1. Správa prostředků řádu a starost o  jeho majetek je svěřena Radě velmistra, která 

tuto správu vykonává pod vedením kardinála velmistra, a to podle kritérií uvede-
ných v Příloze B.

2. Jednotlivá ustanovení obsažená v Příloze B je možno změnit buď při redakci všeo-
becného organizačního řádu, nebo prostřednictvím sdělení Rady velmistra na po-
kyn velmistra.

Článek 34: Finanční rozpočet a administrativní pokyny
1. Finanční rozpočet řádu je každoročně připravován prezidiem Rady velmistra, je 

předkládán ke kontrole účetním revizorům a je schvalován Radou velmistra.
2. Finanční rozpočet řádu je sestavován podle zásad uvedených v Příloze B, jež je cito-

vána i v předchozím článku 33.

Článek 35: Kolegium finančních revizorů
1. Kolegium finančních revizorů kontroluje rozpočet předložený prezidiem Rady vel-

mistra a předkládá jej Radě velmistra ke schválení spolu s revizní zprávou obsahují-
cí hlavní zásady rozpočtu i návrhy kolegia.

2. Kolegium se skládá ze tří členů každoročně vybíraných kardinálem velmistrem. Čle-
nové kolegia vykonávají svůj úřad „ad nutum“ a mohou být ve svém úřadu potvrzeni.
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Stať V. 

Místní organizace řádu 

Článek 36: Národní a místní orgány
Život řádu je v jednotlivých zemích rozdělen do místních organizací nazývaných mís-
todržitelství nebo magistrální delegace, na nichž dále závisejí sekce (provincie) nebo 
místní delegace (komendy).

Článek 37: Místodržitelství a magistrální delegace
1. Řád je organizačně rozdělen do místodržitelství podle národů. V jednom státě může 

být ustanoveno více místodržitelství, z nichž každé má svou vlastní teritoriální ju-
risdikci. Když není možné a vhodné ustanovit místodržitelství, může být ustanove-
na magistrální delegace.

2. Místodržitelství a magistrální delegace jsou ustanovovány kardinálem velmistrem 
po vyjádření Rady velmistra.

3. Místodržitelství a magistrální delegace jsou organizovány podle norem organizač-
ního řádu oblasti, v níž se nacházejí, a to s předchozím souhlasem kardinála velmis-
tra udíleným po vyjádření Rady velmistra, jež ověřuje soulad organizačního řádu 
s duchem a Statutem řádu.

4. Místodržitelství a magistrální delegace zajišťují v oblasti svých územních kompe-
tencí zachovávání Statutu a norem řádu i přesné uskutečňování pokynů kardinála 
velmistra, Rady velmistra a jejího prezidia. Stejně tak dbají pokynů vzešlých ze sa-
motných místodržitelství a  magistrálních delegací a  jejich rad, přičemž se berou 
v úvahu legitimní tradice, zvyklosti a podmínky jednotlivých zemí.

5. Místodržitelství a magistrální delegace povinně zasílají kardinálu velmistrovi a Radě 
velmistra výroční zprávu o všech jejich činnostech i o činnostech na nich závislých 
sekcí (provincií) a(nebo) místních delegací (komend). Součástí výroční zprávy je 
i podrobná zpráva o jejich finanční a administrativní správě.

Článek 38: Zastupování místodržitelství  
a magistrálních delegací

Každý místodržitel nebo magistrální delegát může jmenovat na dobu neurčitou a  se 
souhlasem kardinála velmistra svého představitele – řeholníka nebo laika – sídlícího 
v Římě, jehož úkolem bude udržovat užší kontakt s centrálními orgány řádu a zajišťo-
vat tok informací mezi Radou velmistra a  vlastním místodržitelstvím či magistrální 
delegací.

Článek 39: Správa a finance  
místodržitelství a magistrálních delegací

1. Místodržitelství a magistrální delegace jsou zodpovědny za svou administraci a fi-
nanční správu. V žádném případě a jakýmkoli způsobem si nenárokují zodpověd-
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nost kardinála velmistra, Rady velmistra nebo jejího prezidia, a  to bez ohledu na 
schválení či povolení přijatá z jejich strany.

2. Místodržitelství a magistrální delegace, které nejsou schopny zabezpečit potřeby své 
administrativy, si mohou ponechat sumu nepřesahující 20 % z dobrovolných příspěv-
ků poskytnutých řádovými členy při příležitosti přijetí do řádu nebo při povýšení.

Článek 40: Místodržitelé,  
magistrální delegáti a regenti „ad interim“

1. Místodržitelství a magistrální delegace jsou řízeny buď místodržitelem nebo magis-
trálním delegátem, případně regenty „ad interim“ – laiky, jimž pomáhá duchovní, 
velkopřevor místodržitelství nebo magistrální delegace. Jsou jmenováni kardinálem 
velmistrem na základě stanoviska Rady velmistra nebo jejího prezidia.

2. Místodržitel, magistrální delegát a regent ad interim pečují o činnost místních or-
ganizací, dbají na přesné vykonávání pokynů Rady velmistra, jejího prezidia nebo 
pokynů generálního guvernéra.

3. Místodržitel užívá během svého funkčního období titul „Excelence“.

Článek 41: Velkopřevor místodržitelství  
nebo magistrální delegace, převor koadjutor

1. Velkopřevorem místodržitelství nebo magistrální delegace je duchovní, jmenovaný 
přednostně z řad arcibiskupů a biskupů kardinálem velmistrem, a to na základě sta-
noviska Rady velmistra či jejího prezidia.
Velkopřevor místodržitelství či magistrální delegace:
a) pomáhá místodržiteli, magistrálnímu delegátovi nebo regentovi ad interim při 

vedení místodržitelství či magistrální delegace;
b) je duchovním vůdcem místodržitelství či magistrální delegace a stará se o to, 

aby kandidáti i rytíři žili podle ducha řádu;
c) řídí náboženské a duchovní aktivity místodržitelství nebo magistrální delegace. 

Za tímto účelem udílí pokyny církevním ceremoniářům a převorům sekcí (pro-
vincií) a místních delegací (komend) a dohlíží na uskutečňování těchto pokynů;

d) vykonává všechny další úkoly a povinnosti, jež mu ukládá Statut a případně vše-
obecný organizační řád;

e) nahrazuje místodržitele nebo magistrálního delegáta nebo regenta ad interim 
v případě jejich nepřítomnosti či jiné důvodné překážky pro vykonávání úřadu, 
až do doby, než pomine tato překážka nebo až kardinál velmistr jmenuje jiného 
místodržitele nebo magistrálního delegáta nebo regenta ad interim.

2. V případě potřeby má kardinál velmistr s předchozím souhlasem prezidia Rady vel-
mistra pravomoc jmenovat převora koadjutora, jenž má za úkol pomáhat velkopře-
vorovi místodržitelství či magistrální delegace.

Článek 42: Rady místodržitelství a magistrálních delegací
1. Místodržiteli, magistrálnímu delegátovi nebo regentovi pomáhá rada, kterou usta-

novují se svolením velkopřevora místodržitelství či magistrální delegace a se souhla-
sem prezidia Rady velmistra. Její členové jsou vybíráni z řádových rytířů nebo dam.
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2. Rada je složena z:
 » kancléře;
 » sekretáře;
 » pokladníka;
 » duchovního ceremoniáře;
 » laického ceremoniáře;
 » eventuálně dalších členů rady, a to vždy nejvýše jeden rada na sto členů či necelé 

stovky členů.

Článek 43: Sekce (provincie) – místní delegace (komendy)
1. Pro každé místodržitelství či magistrální delegaci mohou být zřízeny sekce (provin-

cie), které mohou být dále rozděleny na místní delegace (komendy).
2. Je možno zřídit místní delegace (komendy), jež jsou přímo závislé na místodržitel-

ství či magistrální delegaci.
3. Sekce (provincie) a přímo závislé místní delegace (komendy) jsou zřizovány na ná-

vrh místodržitele či magistrálního delegáta kardinálem velmistrem po konzultaci 
s prezidiem Rady velmistra.

4. Místní delegace (komendy) náležející k sekci (provincii) jsou zřizovány na návrh mís-
todržitele či magistrálního delegáta, a to se souhlasem představeného sekce (provin-
cie), kardinálem velmistrem po konzultaci s prezidiem Rady velmistra.

Článek 44: Představený (provinciál) – místní delegát (komtur)
1. Sekce (provincie) a místní delegace (komendy) jsou řízeny laickým rytířem, který má 

titul představeného (provinciála) nebo delegáta (komtura). Jemu pomáhá duchovní 
převor a všichni jsou jmenováni místodržitelem či magistrálním delegátem se svo-
lením velkopřevora místodržitelství či magistrální delegace, na základě stanoviska 
rady místodržitelství nebo magistrální delegace a s předchozím souhlasem prezidia 
Rady velmistra.

2. Ke jmenování místního delegáta (komtura), jenž závisí na sekci (provincii), je zapo-
třebí vyslechnout i názor představeného sekce (provinciála).

3. V případě nepřítomnosti nebo jiné důvodné překážky pro vykonávání úřadu je před-
stavený (provinciál) nebo místní delegát (komtur) dočasně nahrazen převorem až 
do doby, než pomine překážka, nebo do jmenování nového představeného (provin-
ciála) nebo místního delegáta (komtura).

Článek 45: Převor sekce (provincie)  
nebo místní delegace (komendy)

1. Převor provincie (sekce) a převor místní delegace (komendy) je jmenován místodr-
žitelem nebo magistrálním delegátem s předchozím souhlasem svého ordináře, se 
souhlasem velkopřevora místodržitelství nebo magistrální delegace, po vyjádření 
rady místodržitelství nebo magistrální delegace a s předchozím souhlasem prezidia 
Rady velmistra.

2. Převor provincie (sekce) a převor místní delegace (komendy):
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a) pomáhá představenému (provinciálovi) nebo delegátovi (komturovi) ve vedení 
provincie (sekce) nebo místní delegace (komendy);

b) je duchovním vůdcem provincie (sekce) nebo místní delegace (komendy);
c) pomáhá velkopřevorovi místodržitelství nebo magistrální delegace ve všech jeho 

úkolech v rámci území provincie (sekce) nebo místní delegace (komendy);
d) řídí náboženské a duchovní aktivity provincie (sekce) nebo místní delegace  

(komendy);
e) vykonává všechny další úkoly a povinnosti, jež mu ukládá Statut. 

Článek 46: Rady sekcí (provinční rady)  
a rady místní delegace (rady komendy)

1. Představenému (provinciálovi) při aktivitách provincie (sekce) pomáhá provinční 
rada; místní delegát (komtur) může zřídit radu místní delegace (komendy), pokud 
to považuje za nutné.

2. Členové provinční rady či rady místní delegace (komendy) jsou jmenováni předsta-
veným (provinciálem) či místním delegátem (komturem), se souhlasem převora, po 
předchozím schválení místodržitele nebo magistrálního delegáta a se souhlasem vel-
kopřevora místodržitelství nebo magistrální delegace. 
Stanovení počtu členů rady spočívá na rozhodnutí představeného (provinciála) či 
místního delegáta (komtura), se souhlasem místodržitele nebo magistrálního dele-
gáta a převora.
Místodržitel či magistrální delegát má pravomoc svěřit dočasně vedení provincie 
(sekce) nebo místní delegace (komendy) regentovi, a  to se souhlasem velkopřevo-
ra místodržitelství či magistrální delegace, po vyjádření rady místodržitelství či 
magistrální delegace a se souhlasem prezidia Rady velmistra.
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Stať VI.

Všeobecná ustanovení

Článek 47: Funkční období úřadů a jejich bezplatnost
1. Generální místodržitel, generální guvernér, viceguvernéři, ostatní dignitáři vytváře-

jící Radu velmistra, místodržitelé (magistrální delegáti), velkopřevorové místodrži-
telství a převorové koadjutoři místodržitelství, členové rady místodržitelství, před-
stavený (provinciál) a převor provincie, další členové rady provincie, místní delegát 
(komtur), převor místní delegace (komendy) a ostatní členové rady místní delegace 
(komendy) zůstávají v úřadě čtyři roky a mohou být znovu potvrzeni na konci svého 
funkčního období. Délka funkčního období začíná datem jmenování.

2. Magistrální delegát a členové rady magistrální delegace, velkopřevor magistrální 
delegace, převor koadjutor magistrální delegace, člen povolaný do Konzulty kardi-
nálem velmistrem, regent místodržitelství a magistrální delegace zůstávají v úřadě 
ad nutum.

3. Činnosti ve prospěch řádu a za výkon funkcí náležejících k úřadům ustanoveným 
tímto Statutem nejsou finančně odměňovány.
Rada velmistra nebo její prezidium mohou určit jistou finanční odměnu konzultan-
tům nebo auditorům.

4. Žádný člen řádu nemůže aktivně vykonávat úřad po dosažení věku 75 let.

Článek 48: Odvolání úřadů či jmenování
1. Zřízení místodržitelství a  magistrálních delegací může být odvoláno kardinálem 

velmistrem po vyjádření stanoviska Rady velmistra.
2. Zřízení sekcí (provincií) a místních delegací (komend) může být odvoláno kardiná-

lem velmistrem po vyjádření stanoviska prezidia Rady velmistra.
3. Orgány magistrálních delegací a  regencí místodržitelství mají dočasnou povahu, 

a mohou být proto rozpuštěny. Jmenování členů orgánů uvedených magistrálních 
delegací a regencí místodržitelství mohou být odvolána kardinálem velmistrem po 
vyjádření stanoviska prezidia Rady velmistra.

4. Kardinál velmistr může ze závažných důvodů a na základě stanoviska Rady velmis-
tra zrušit jmenování místodržitelů, rozpustit rady místodržitelství a odvolat jmeno-
vání jednoho či více jejich členů, rovněž i představené (provinciály) či místní dele-
gáty (komtury).

5. V případě rozpuštění orgánů nebo odvolání místodržitele či magistrálního delegáta 
může kardinál velmistr na základě stanoviska Rady velmistra požádat velkopřevora 
místodržitelství či magistrální delegace nebo převora koadjutora, aby provizorně vy-
konával úřad místodržitele či magistrálního delegáta; nebo může jmenovat na dobu 
neurčitou regenta s pravomocemi místodržitele či magistrálního delegáta.

6. Místodržitel a magistrální delegát mohou se svolením velkopřevora místodržitelství 
či magistrální delegace a po předchozím souhlasu prezidia Rady velmistra ze závaž-
ných důvodů rozpustit radu provincie či radu místní delegace (komendy) a  taktéž 
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odvolat jmenování jednoho či více členů rady provincie či místní delegace (komendy) 
a jmenovat na dobu neurčitou regenta s pravomocemi představeného (provinciála) 
nebo místního delegáta (komtura).

7. Odvolání členů rady místní delegace (komendy) závislé na provincii (sekci) je také 
nutno konzultovat s provinciálem nebo regentem.

Článek 49: Ukončení úřadu
1. V případě odstoupení (a to z jakéhokoli důvodu) z úřadu místodržitele, magistrál-

ního delegáta a  regenta místodržitelství či magistrální delegace zůstávají v úřadě 
jednotliví členové příslušné rady a jejich funkční období automaticky končí jmeno-
váním nového místodržitele, magistrálního delegáta nebo regenta místodržitelství 
či magistrální delegace; na návrh těchto nových dignitářů však mohou být před-
chozí členové příslušné rady znovu potvrzeni v úřadě. Takové potvrzení projednává 
případ od případu kardinál velmistr s prezidiem Rady velmistra. 

2. V případě rezignace provinciála či místního delegáta (komtura), a to z  jakéhokoli 
důvodu, zůstávají v úřadě jednotliví členové příslušné rady a jejich funkční období 
automaticky končí jmenováním nového provinciála či místního delegáta (komtura); 
na návrh těchto nových dignitářů však mohou být předchozí členové příslušné rady 
znovu potvrzeni v úřadě. Takové potvrzení projednává případ od případu kardinál 
velmistr s prezidiem Rady velmistra.

Článek 50: Čestní dignitáři
Kardinál velmistr může po vyjádření stanoviska Rady velmistra udělit čestný titul za-
stávaného úřadu mimořádně zasloužilým dignitářům řádu a může jim také ve výjimeč-
ných případech dovolit, aby i nadále používali titul „Excelence“.

Článek 51: Disciplinární opatření
Kardinál velmistr má po projednání s Radou velmistra nebo jejím prezidiem pravomoc 
přímo nebo na návrh Rady velmistra, jejího prezidia nebo jednotlivých místodržitelství 
či magistrálních delegací přijmout po nutném prošetření případu ustanovení o odvolá-
ní členství v řádu nebo o jeho ztrátě, dočasné suspenzi činnosti nebo ustanovení o od-
volání, a to písemně nebo ústně.

Pokud to okolnosti vyžadují, není kardinál velmistr povinen komukoli sdělovat 
důvody, které jej vedly k přijetí těchto opatření.

Článek 52: Heraldické zásady – uniformy a insignie
1. Heraldické zásady řádu, popis a užívání uniforem a insignií jsou popsány v Dodatku 2.
2. Pokyny ve výše uvedeném dodatku mohou být změněny při vydání Všeobecného or-

ganizačního řádu nebo rozhodnutím Rady velmistra na pokyn kardinála velmistra.

Článek 53: Všeobecný organizační řád
1. Kardinál velmistr má pravomoc vydávat (promulgovat) po projednání s Radou vel-

mistra regulační normy doplňující tento Statut a prováděcí normy pro ceremonie 
a  investitury, pro charakteristiku a  používání znaků řádu, kardinála velmistra, 
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Rady velmistra, místodržitelství a magistrálních delegací, provincií (sekcí) a míst-
ních delegací (komend), pro používání emblému ve znacích, pro insignie řádu a pro 
stanovení vzhledu a používání plášťů, mozet, uniforem a dekorací podle rozličných 
tříd a hodností.

2. Každé místodržitelství má pravomoc sestavit si vlastní organizační řád, který ovšem 
nesmí být v rozporu s  tímto Statutem a který musí být předložen k předchozímu 
schválení Radě velmistra.

Článek 54: Konečná ustanovení
Bez ohledu na přijatelné překlady do různých jazyků je současný text Statutu v italštině 
jedinou autentickou a oficiální verzí.
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Příloha A 

Přijímání a povyšování – rytířské hodnosti 

Článek 1: Proces přijímání a povyšování
1. Jmenování a povyšování osob je třeba posuzovat ve vztahu k situaci místodržitelství 

a magistrálních delegací v každé zemi a hlavně ve vztahu k úrovni charitativních 
aktivit, jež jsou spolubratři schopni vyvíjet ve prospěch díla ve Svaté zemi.

2. Je ve vyšším zájmu řádu, aby jeho členové byli vybíráni z těch kandidátů, kteří již 
mají zkušenosti, vážné úmysly a prokázali příkladný život a zralost i v  jiných ob-
lastech svého jednání. Proto mohou být do řádu přijímáni rytíři, kteří již dovršili 
dvacátý pátý rok života.

3. Žádosti o přijetí a povýšení je zapotřebí doplnit o následující dokumenty:
a) Pro přijetí:

 » křestní list a u těch, kdo žijí v manželství, také oddací list osvědčující církev-
ní sňatek;

 » curriculum vitae s uvedením osobních údajů, údajů o bydlišti a kandidátově 
činnosti.

Místodržitelství a magistrální delegace dále pro Radu velmistra zajistí:
 » svědectví kandidátova faráře;
 » nihil obstat ordináře;
 » osvědčení o dobročinnosti ve prospěch Svaté země.

b) Pro povýšení:
 » dobrozdání velkopřevora místodržitelství, který je povinen informovat ordi-

náře a získat jeho písemné potvrzení;
 » oddací list osvědčující církevní sňatek, pokud bylo manželství uzavřeno po 

přijetí do řádu;
 » osvědčení o další dobročinnosti ve prospěch Svaté země, projevené po přijetí 

anebo posledním povýšení.
4. Návrhy na přijetí a povýšení jsou nejprve přezkoumány a ověřeny řádovým kanclé-

řem, až následně jsou předloženy k posouzení komisi pro prověření návrhů na jme-
nování a povýšení, poté i prezidiu Rady velmistra.

Článek 2: Udělování rytířských hodností
1. Třída rytířů kolany a dam kolany

Třída rytířů kolany a dam kolany je nejvyšší hodností v řádu.
Kolana je propůjčována vynikajícím duchovním či laickým osobnostem vysoké dů-
stojnosti v naprosto výjimečných případech. Po právu náleží kardinálu velmistrovi 
a latinskému patriarchovi jeruzalémskému.

2. Třída rytířů
a) Rytíři

Jsou vybíráni z  osob s  hluboce prožívanou katolickou vírou příkladného mo-
rálního života, které prokázaly zvláštní dobročinnost ve prospěch katolických 
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aktivit a institucí ve Svaté zemi a ve prospěch řádu. Rytíři Božího hrobu mohou 
být jmenováni i duchovní, kteří vykonávají duchovní a náboženské úkoly uvnitř 
řádu nebo kteří prokázali zvláštní dobročinnost ve prospěch řádu a katolických 
aktivit ve Svaté zemi. 

b) Komtuři 
Hodnost komtura je obvykle udělována kanovníkům patriarchální kapituly 
baziliky Božího hrobu jeruzalémského, apoštolským protonotářům a ostatním 
prelátům vysoké církevní důstojnosti, ale také vysoce postaveným civilním a vo-
jenským osobnostem, které prokázaly zvláštní dobročinnost ve prospěch řádu 
a katolických aktivit ve Svaté zemi; a obvykle i rytířům Božího hrobu, kteří pro-
kázali další dobročinnost vůči řádu a řádovému dílu.

c) Komtuři s hvězdou neboli velkodůstojníci
Tato hodnost je obvykle udílena arcibiskupům a biskupům, ať už rezidenčním 
nebo titulárním, a rovněž řádovým členům v hodnosti komtura, kteří se proká-
zali dalšími zásluhami.

d) Rytíři velkého kříže
Tato hodnost je udílena kardinálům Svaté římské církve, nejvyšším civilním 
a vojenským osobnostem za významné zásluhy o řád a aktivity ve Svaté zemi, 
a je udílena i členům řádu obvykle již v hodnosti komtura s hvězdou, kteří se 
prokázali novými a výjimečnými zásluhami. 

3. Třída dam
a) Dámy

Jsou vybírány z osob s hluboce prožívanou katolickou vírou příkladného morál-
ního života, které prokázaly zvláštní dobročinnost ve prospěch řádu a ve pro-
spěch katolických aktivit a institucí ve Svaté zemi. 

b) Dámy komtuři
Tato třída může být udělena jako uznání výjimečných zásluh o řád, obvykle 
cestou povýšení těm řádovým dámám, které prokázaly další dobročinnost vůči 
řádu a jeho aktivitám.

c) Dámy komtuři s hvězdou
Hodnost obvykle udělovaná dámám komturům pro jejich další dobročinné  
zásluhy.

d) Dámy velkého kříže
Hodnost udílená manželkám osobností nejvyšší důstojnosti, jsou-li praktikují-
cími katoličkami, anebo povýšením, a to řádovým dámám v hodnosti komtura 
s hvězdou, které se prokázaly novými a výjimečnými zásluhami o řád a jeho cíle.
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Příloha B

Finanční správa a rozpočet

Článek 1: Majetek a finanční správa
1. Rada velmistra pod vedením kardinála velmistra a prostřednictvím svého prezidia 

spravuje:
a) majetek řádu; 
b) tradiční dobrovolné dary věnované při příležitosti jmenování a povýšení; určuje 

je pro řádové dílo (aktivity) ve Svaté zemi;
c) dobrovolné dary věnované z jakéhokoli důvodu, a to zvláště:

 » dary pro dílo ve Svaté zemi, jež nejsou dárci konkrétně specifikovány; tyto 
dary rozděluje pro aktivity ve Svaté zemi podle jejich potřeb a dostupnosti 
finančních prostředků;

 » dary pro dílo ve Svaté zemi, jež jsou dárci konkrétně specifikovány a které 
řád posílá v souladu se záměry dárců a bez prodlení je předává těm, jimž 
jsou určeny.

2. Řád ve své ústřední administrativě:
a) je povinen udržovat rezervní fond pro nepředpokládané výdaje ve Svaté zemi, 

pro administrativní náklady řádu a pro zachování, udržování a pojištění svého 
majetku;

b) nesmí se zasazovat ve prospěch osob nebo činností, které nepřináležejí ke Svaté 
zemi.

3. Případné dary ve prospěch určitých děl (aktivit), která se mají uskutečnit ve Svaté 
zemi, budou Radou velmistra nebo jejím prezidiem použity s ohledem na daný cíl, 
a to po předchozí dohodě s kardinálem velmistrem; a pokud je to nezbytné, po kon-
zultaci s případnou komisí, kterou je možno ustavit pro plánování aktivit ve Svaté 
zemi. Tento postup nevylučuje přímé kontakty místodržitelství se Svatou zemí, při-
čemž zůstávají nedotčeny nutné prioritní volby i nezbytná koordinace a kontrola ze 
strany kardinála velmistra a Rady velmistra.

Článek 2: Rozpočet a administrativní náklady
Finanční rozpočet řádu se vztahuje ke kalendářnímu roku a skládá se ze dvou částí:

a) první část zahrnuje příspěvky a dary zaslané místodržitelstvími a magistrální-
mi delegacemi i spolubratry pro dílo (aktivity) ve Svaté zemi, buď s obecným 
určením, nebo s určením specifickým; 

b) druhá část zahrnuje vlastní příjmy a výdaje v souvislosti se zajištěním aktivit 
Rady velmistra.
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Dodatek I 

Duchovní dobra udělená Rytířskému řádu Božího 
hrobu jeruzalémského Nejvyššími veleknězi 

Posvátná apoštolská penitenciárie

Blažený Otče,

duchovní správce Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského,                     , pokorně 
žádá, aby podle normy apoštolské konstituce „Indulgentiarum doctrina“ ze dne 1. ledna 
1967, č. 14, byly uznány odpustky udělené Svatým stolcem členům výše uvedeného řádu.

Ať Bůh zachová atd.

Dne 23. září 1967

Apoštolská penitenciárie ze zvláštního a výslovného pověření apoštolské autority mi-
lostivě uděluje plnomocné odpustky, které mohou uvedení členové získat při řádném 
splnění obvyklých podmínek (zpověď, svaté přijímání a  modlitba na úmysl Svatého 
otce), když složí nebo obnoví (i neveřejně) slib, že budou věrně zachovávat řádový Sta-
tut v následujících dnech:

1. V den investitury.
2. O svátcích:

 » Blahoslavené Panny Marie Královny Palestiny (slaveném 22. srpna);
 » Povýšení svatého Kříže (slaveném 14. září);
 » Sv. Pia X. (slaveném 21. srpna);
 » Sv. Heleny (slaveném 18. srpna).

Tento dekret platí navždy bez nutnosti vydání apoštolského listu ve formě breve.
Jakákoli protikladná ustanovení nejsou na překážku platnosti.

Z NAŘíZENí JEHO EMINENCE.
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Dodatek II

Heraldické zásady, precedence,  
uniformy a insignie řádu 

Stať I. 

Heraldické zásady a precedence

Jeruzalémský kříž (Kříž Godefroye z Bouillonu)
Rovnoramenný kříž, který má na konci každého ramene příčné břevno, se nazývá 
berličkový.

V době křížových výprav se berličkový kříž, s přidanými čtyřmi rovnoramennými 
křížky v rozích, stal odznakem a znakem řádu Božího hrobu.

Byl nazýván i jeruzalémským křížem nebo křížem Godefroye z Bouillonu, protože 
tradice říká, že jako první jej nosil osobně právě tento dobyvatel Jeruzaléma.

Označován je také jako pětinásobný kříž, protože je připomínkou Pěti ran Kristo-
vých a rudá barva rytířského odznaku je zbožnou připomínkou Krve prolité na Kalvárii. 
Pokud je kříž zlatý (jako na znaku Jeruzalémského království, Palestiny nebo Kyperského 
království), je symbolem nezměrné hodnoty Kristova utrpení.

Ve starobylém Statutu Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského (1099), který 
vydal Antoine Regnault v Lyonu roku 1573, se v článku 4 praví: „… navíc, na počest Umučení 
našeho Pána Ježíš Krista, z úcty, jíž chováme k nejvyššímu veleknězi, k apoštolskému Stolci 
a v poslušnosti k vikářům Božím na zemi, jsoucím biskupy velikého města Říma, přijali jsme 
pokorně svaté kříže a těmito kříži jsme označili nás i naše vojáky na počest pěti ran našeho 
Pána Ježíše Krista, abychom se lépe sjednotili proti nevěřícím a abychom se odlišili, my i náš 
křesťanský lid, jak živí, tak zemřelí, v oblastech nevěřících. Navíc jsme se rozhodli založit 
Řád Božího hrobu v našem městě Jeruzalémě ke cti a z úcty k nejsvětějšímu Zmrtvýchvstání 
a k našemu jménu křesťana jsme přidali důstojnost primase tohoto řádu. Chtěli jsme, aby tyto 
rudé kříže byly k poctě ran našeho Pána Ježíše Krista nošeny rytíři řečeného řádu. Mnozí je 
přijali, aby mohli být námi a nevěřícími rozpoznáni v případě, že by se ztratili anebo by jim 
bylo zabráněno zůstat ve službě armády.“

Článek 1: Znak a pečeť
1. Řád podle starobylé tradice nese znak připisovaný latinskému Království jeruza-

lémskému: na stříbrném poli zlatý jeruzalémský kříž, červeně smaltovaný. Na zlaté 
přilbě, opatřené na vrcholku zlatou zeměkoulí převýšenou křížem, spočívá klenot 
trnové koruny našeho Pána Ježíše Krista. Za štítem s přilbou a klenotem se nachá-
zejí dva zkřížené bílé prapory s červeným středovým křížem Jeruzaléma. 
Štítonoši jsou dva andělé odění do červené dalmatiky, anděl na pravé straně drží roze-
klaný prapor křižáků, anděl na levé straně nese poutnickou hůl a mušli. 
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Heslo zní „Deus lo vult“ („Bůh tomu chce“) a je napsáno římskými kapitálkami na 
rozeklané pásce pod štítem.

2. Řádová pečeť je špičatě oválného tvaru (mandorla), nese postavu Krista vstávajícího 
z hrobu a je zlatě lemována trnovou korunou našeho Pána Ježíše Krista. Může být 
otištěna do vosku nebo provedena reliéfně ve stříbře.
(Srov. obr. 1 a 2 v Obrazové příloze na s. 40.)

Článek 2: Znak kardinála velmistra
Kardinál velmistr čtvrtí svůj vlastní znak se znakem řádu, jímž je na stříbrném štítě zla-
tý jeruzalémský kříž, červeně smaltovaný. Velmistr má právo na znakový plášť vyrůsta-
jící z trnové koruny převýšené helmou, nad nímž je červený klobouk. Štít je položen na 
řádový odznak jeruzalémského kříže a je obtočen řádovou kolanou. 

Článek 3: Heraldické výsady
Arcibiskupové, biskupové a preláti, již požívají heraldických privilegií, a rytíři, jimž byl 
uznán šlechtický titul, mohou: 
a) duchovní mohou čtvrtit vlastní znak se znakem jeruzalémského kříže;
b) laici mohou položit svůj vlastní znak na řádový kříž; toto privilegium není přenosné.
Také dámy se šlechtickým titulem mohou položit svůj vlastní znak na řádový kříž.
Rytíři a dámy šlechtického původu, mající vlastní znak, mohou umístit řádový kříž 
pod štít:
 » rytíři zavěšují řádový kříž černým uzlem;
 » komtuři zavěšují řádový kříž na černou stuhu vycházející z paty štítu;
 » komtuři s hvězdou umisťují řádový kříž na trofeji zavěšené na černou stuhu, která 

vychází ze stran štítu;
 » rytíři velkého kříže umisťují řádový kříž na trofeji zavěšené na černou stuhu, která 

obtáčí štít;
 » rytíři kolany, členové Rady velmistra, místodržitelé (v úřadě i čestní) a velkopřevoro-

vé mohou štípit svůj štít, v pravé polovině s červeným jeruzalémským křížem a v levé 
polovině se svým rodovým znakem.

Patriarcha velkopřevor a asesor mohou umístit červený jeruzalémský kříž do hlavy štítu.
Rytíři a dámy bez svého vlastního znaku, mají povoleno používat řádový kříž.

Článek 4: Výčet precedencí
Precedence mezi členy řádu zastávajících zvláštní úřady jsou následující:

1. Kardinál velmistr
2. Patriarcha velkopřevor
3. Asesor
4. Generální místodržitel
5. Generální guvernér
6. Generální viceguvernéři
7. Řádový kancléř
8. Řádový ceremoniář
9. Ostatní členové Rady velmistra
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10. Ostatní členové Konzulty
11. Místodržitelé
12. Velkopřevorové místodržitelství
13. Regenti místodržitelství
14. Magistrální delegáti
15. Velkopřevorové magistrálních delegací
16. Regenti magistrálních delegací
17. Převorové koadjutoři místodržitelství nebo magistrálních delegací
18. Představení sekcí (provinciálové)
19. Převorové sekcí (provincií)
20. Místní delegáti (komtuři)
21. Převorové místních delegací (komend)

V případě rovnosti funkce a hodnosti se precedence (přednost) řídí podle toho, kdo 
byl dříve jmenován do úřadu.
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Stať II. 

Uniformy a insignie 

Článek 5: Uniformy a rozlišení tříd*
1. Uniforma není povinná. Je potvrzeno užívání pláště a pokrývky hlavy, jejichž styl 

a střih je popsán v následujících bodech.
2. Plášť je celý kruh plátna barvy slonové kosti. Je dlouhý 10 cm pod kolena, se same-

tovým bílým límcem, zapínáním z bílé šňůry, klopou z bílého atlasu a křížem Gode-
froye z Bouillonu vysokým 25 cm, z červeného plátna uprostřed náprsenky. Plášť se 
nosí bez klobouku na slavnostním oděvu a s dekoracemi, nebo na tmavém obleku 
bez dekorací, podle okolností. (Srov. obr. 8 v Obrazové příloze na s. 43.)
V obou případech může rytíř nosit baret z černého sametu s distinkcemi hodnosti, 
jak je to popsáno v bodě 3.
Při náboženských a jiných obřadech může generální místodržitel, guvernér, vicegu-
vernér, člen rady velmistra, místodržitel (jakož i magistrální delegát) – a to jak ve 
výkonu funkce, tak honorární – nosit kapitulní plášť (kapitulář) z bílého plátna, z ši-
rokého velkého kruhu, dlouhý až na zem, s přehnutým límcem, červeným křížem Go-
defroye z Bouillonu pod levým ramenem stejných rozměrů jako kříž pláště uniformy, 
s velkou kordonierou ze zlaté šňůry se zlatými střapci a s klouzavým uzlem, která je 
dlouhá asi do poloviny pláště. Plášť je vepředu uzavřený, s otvorem, který sahá asi 
50 cm pod límec.
S kapitulárním pláštěm se nosí baret z černého sametu s distinkcí hodnosti.
(Srov. obr. 5 v Obrazové příloze na s. 42.)

3. Baret z černého sametu má podobu čepice, jež je vpravo vertikálně držena výztuží 
ze stejného sametu, aby tak vytvářela zvednuté vytvarované křídlo obtáčející čepici 
a nalevo sestupující tak, aby dosáhlo výšky 4 cm. V rohu výztuže vysokém 12 cm je 
našita příslušná distinkce hodnosti:

 » rytíř: červený jeruzalémský kříž umístěný na stříbrném štítě (štít má rozměry 
40 × 37,5 mm);

 » komtur: červený jeruzalémský kříž na stříbrném štítě a na kotouči z černého sa-
metu o průměru 6 cm, olemovaném jednou vyšívanou zlatou šňůrkou (3 mm);

 » komtur s hvězdou (velkodůstojník): červený jeruzalémský kříž na stříbrném štítě 
a na kotouči z černého sametu o průměru 7,5 cm, olemovaném dvěma vyšívaný-
mi zlatými šňůrkami (3 mm);

 » rytíř velkého kříže: červený jeruzalémský kříž na stříbrném štítě a na kotouči z čer-
ného sametu o průměru 7,5 cm, olemovaném jednou vyšívanou zlatou šňůrkou 
(3 mm); štít je obtočen zlatě vyšitým věncem z olivových listů;

* Užívání uniformy, pláště a pokrývky hlavy bylo následně upřesněno  
v Pravidlech chování z 15. IX. 2006, která byla upravena roku 2013.
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 » rytíř kolany: červený jeruzalémský kříž na stříbrném štítě a na kotouči z černé-
ho sametu o průměru 7,5 cm, olemovaném jednou vyšívanou zlatou šňůrkou 
(3 mm); štít je obtočen věncem trnových korun.
(Srov. obr. 15 v Obrazové příloze na s. 47.)

4. Dámy se odívají do černých šatů ke krku s dlouhými rukávy, černým závojem na 
hlavě, a do pláště z černého aksamitu, podšitého černým hedvábím, s našitým zlatě 
olemovaným jeruzalémským křížem z červeného plátna.
(Srov. obr. 7 v Obrazové příloze na s. 43.)

Článek 6: Řádové odznaky
1. Odznakem řádu je podle starobylého zvyku kříž pojmenovaný po Godefroyovi 

z Bouillonu, tedy zlatý berličkový kříž červeně smaltovaný, v rozích se čtyřmi men-
šími zlatými kříži taktéž červeně smaltovanými. Kříž má viset na stuze ze žilkova-
ného hedvábí černé barvy.

2. Insignie tří tříd mají následující podobu:
a) Rytíři a dámy kolany
Pro rytíře kolany řetěz ve dvou místech stahovatelný, složený ze šesti článků s jeruza-
lémským křížem červeně smaltovaným, které se střídají se sedmi dvojicemi zlatých 
obdélníkových destiček s heslem „Deus lo vult“ („Bůh tomu chce“). Z řetězu dole visí 
vojenská trofej držící kříž Godefroye z  Bouillonu červeně smaltovaný, na němž se 
nachází zlatá reliéfní postava Krista vstávajícího z hrobu; kříž je obklopen zlatým 
věncem z listů zeleně smaltovaných. 
Hvězda o průměru 8,5 cm je tvořena stříbrnými paprsky. Nese zlatý kotouč o prů-
měru 4 cm, na němž se nachází na bíle smaltovaném kruhovém poli jeruzalémský 
kříž červeně smaltovaný s reliéfní zlatou postavou Krista vstávajícího z hrobu; kříž 
je obtočen zlatým věncem z olivových listů, smaltovaným zeleně.
Pro dámy kolany je řetěz stejný jako pro rytíře kolany, ale vojenská trofej je nahraze-
na zlatou mašlí. Hvězda je stejná jako pro rytíře kolany.
b) Rytíři 
Pro rytíře velkého kříže: kříž Godefroye z Bouillonu, červeně smaltovaný, o výšce 
5 cm, visící na vojenské trofeji s kordonem (velkostuhou) ze žilkovaného černého 
hedvábí o šířce 10 cm, která se nosí od pravého ramene k levému boku, a hvězda. 
Hvězda o průměru 8,5 cm je tvořena stříbrnými paprsky, nese jeruzalémský kříž 
smaltovaný červeně a vysoký 5 cm.
Pro komtury s hvězdou: kříž Godefroye z Bouillonu, červeně smaltovaný, o výšce 
5 cm, visící na vojenské trofeji, s hvězdou. Hvězda je stejná jako pro rytíře kolany, 
ovšem bez postavy Krista vstávajícího z hrobu. 
Pro komtury: kříž Godefroye z Bouillonu, červeně smaltovaný, o výšce 5 cm, visící 
na vojenské trofeji.
Pro rytíře: kříž Godefroye z Bouillonu, červeně smaltovaný, o výšce 3,5 cm, visící na 
vojenské trofeji.
c) Dámy
Pro dámy velkého kříže: kříž Godefroye z  Bouillonu, červeně smaltovaný, o  výšce 
5 cm, visící na zlaté mašli, s kordonem (velkostuhou) ze žilkovaného černého hedvá-
bí o šířce 10 cm, která se nosí od pravého ramene k levému boku, a hvězda. Hvězda 
je stejná jako pro rytíře velkého kříže.
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Pro dámy komtury s hvězdou: kříž Godefroye z Bouillonu, červeně smaltovaný, o výš-
ce 5 cm, visící na zlaté mašli, a hvězda. Hvězda je stejná jako pro rytíře komtury 
s hvězdou.
Pro dámy komtury: kříž Godefroye z Bouillonu, červeně smaltovaný, o výšce 5 cm, 
visící na zlaté mašli.
Pro dámy: kříž Godefroye z Bouillonu, červeně smaltovaný, o výšce 3,5 cm, visící na 
zlaté mašli.

3. Řádová stuha je ze žilkovaného hedvábí černé barvy. Stuha, kterou je u krku držen 
kříž Godefroye z Bouillonu, je pro komtury s hvězdou a komtury široká 5 cm, pro 
rytíře 3,5 cm. Hvězda se nosí na levé straně hrudi. V knoflíkové dírce je možno nosit 
rozetu příslušné hodnosti.

4. Podoba a rozměry řádových odznaků jsou vyobrazeny na obr. 9–14 v Obrazové pří-
loze tohoto dodatku na s. 44–46.

Článek 7: Mozeta duchovních
Kněží, již jsou členy řádu, mohou oblékat rochetu s černými manžetami, pokud jim ov-
šem z jiného důvodu nenáležejí manžety fialové nebo karmínové barvy, a vlněnou mo-
zetu bílé barvy, obvyklé míry, se šarlatovým křížem Godefroye z Bouillonu na levém 
rameni o rozměru 20 × 20 cm.
Nepoužívají-li mozetu, mohou používat plášť uniformy. 
V každém případě nosí insignie odpovídající jejich hodnosti na prsou a/nebo u krku, na 
klerice a/nebo na mozetě. (Srov. obr. 6 v Obrazové příloze na s 42.)

Článek 8: Používání uniforem
Rytíři mohou užívat uniformu anebo pouze plášť při veřejných obřadech a ceremoniích 
pouze s předchozím svolením svého místodržitelství nebo magistrální delegace a rov-
něž se svolením místodržitelství či magistrální delegace, kde má proběhnout příslušný 
obřad nebo ceremonie.
Stejné pravidlo platí i pro použití řádového pláště dámami.

Článek 9: Odznaky záslužných dekorací
1. Odznak záslužného kříže je tvořen zlatým berličkovým křížem, červeně smaltova-

ným, se zlatou trnovou korunou, jež je podložena pod ramena kříže. Stuha je z bílé-
ho hedvábí se třemi podélnými červenými pruhy: bílá připomíná řádový plášť, čer-
vená kříže, jimiž je ozdoben.

2. Odznaky jednotlivých tříd mají následující podobu: 
 » Záslužný kříž Božího hrobu jeruzalémského: odznak o výšce 5,2 cm se nosí u krku 

zavěšený na stuze o šířce 4,5 cm.
 » Záslužný kříž se stříbrnou hvězdou Božího hrobu jeruzalémského: odznak o výšce 

5,2 cm se nosí u krku zavěšený na stuze o šířce 4,5 cm. Hvězda o průměru 7,2 cm 
je tvořena stříbrnými paprsky a nese odznak o výšce 3,5 cm.

 » Záslužný kříž se zlatou hvězdou Božího hrobu jeruzalémského: odznak o výšce 
6,4 cm je zavěšen na hedvábný kordon o šířce 10 cm, který se nosí od pravého 
ramene k levému boku. Hvězda o průměru 8,5 cm je tvořena stříbrnými paprsky 
a nese odznak o výšce 5,2 cm.
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Hvězda se nosí na levé straně hrudi.
(Srov. obr. 18 v Obrazové příloze na s. 49.)

Článek 10: Odznaky zvláštních vyznamenání
1. Jeruzalémská palma (zlatá, stříbrná a bronzová)

Řádová palma (4 × 4 cm) má na líci kříž Godefroye z Bouillonu na zlatém, stříbrném 
nebo bronzovém štítu, nad nímž je heslo „Deus lo vult“ („Bůh tomu chce“); vše ob-
klopeno dvěma palmami elipsového tvaru, jedna s olivovými plody a druhá s vavří-
novými listy, obě smaltované zeleně.
Na rubu je vyryt nápis „Palma Equestris Ordinis Sancti Sepulcri Hierosolymitani“.
Ti, kdo byli vyznamenáni řádovou palmou, ji nosí na hrudi, zavěšenou na žilkované 
hedvábné stuze černé barvy o šířce 3,5 cm.
(Srov. obr. 16 v Obrazové příloze na s. 48.)

2. Mušle poutníka
Mušle poutníka o rozměrech 4 × 4,5 cm je zvláštním odznakem představujícím stří-
brnou mušli s miskou čelně otevřenou, jež nese červeně smaltovaný kříž Godefroye 
z Bouillonu se zlatým lemem o výšce 2 cm. 
(Srov. obr. 17 v Obrazové příloze na s. 48.)

Článek 11: Řádové prapory
1. Řádové labarum 

Řádovou korouhví je gonfanon z bílého hedvábí na červené žerdi, jež je zakončena 
vojenskou trofejí. List o rozměrech 1,80 × 2,10 m je přichycen na horní příčné ráhno 
hedvábnými proužky ve tvaru kvadratického cimbuří. Z dolního příčného ráhna visí 
třásně o délce 0,40 m, jež svými barvami a přívěsky představují jednotlivá místodr-
žitelství řádu. Na líci gonfanonu je vyobrazena postava Krista vstávajícího z hrobu, 
jenž má v ruce křižácký prapor. Na nápisové pásce pod prázdným hrobem je heslo 
„Deus lo vult“ („Bůh tomu chce“) napsané gotickým písmem. 
Postava Krista, jenž vstal z mrtvých, je na bocích listu lemována ornamentálním 
motivem, v němž se střídají kříže Godefroye z Bouillonu a trnové koruny. Z kulovi-
tých zakončení horního příčného ráhna splývají řádové stuhy z černého žilkované-
ho hedvábí.
Na rubu gonfanonu je kříž Godefroye z Bouillonu.
Řádové labarum je uchováváno v sídle řádu v Římě. O jeho používání rozhoduje kar-
dinál velmistr. 
(Srov. obr. 3 v Obrazové příloze na s. 41.)

2. Standarty místodržitelství 
Insignií řádových místodržitelství je standarta z bílého hedvábí na červené žerdi za-
končené vojenskou trofejí. Standarta má tvar plamene, horní okraj je široký 0,80 m 
a upevněný na příčném ráhnu, celková délka je 2,40 m. Na líci je postava Krista vstá-
vajícího z hrobu, nesoucího křižácký prapor, a pod hrobem je páska s nápisem „Deus 
lo vult“ jenž může být přeložen do jazyka příslušného národa. Z kulovitých zakončení 
příčného ráhna visí stuhy, napravo řádová stuha z černého žilkovaného hedvábí, nale-
vo stuha s národními barvami místodržitelství. Na rubu standarty je kříž Godefroye 
z Bouillonu.
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Standarta je uchovávána v  sídle místodržitelství a  o  jejím používání rozhoduje 
místodržitel.
(Srov. obr. 4 v Obrazové příloze na s. 41.)

3. Prapor sekcí (provincií)
Insignií sekcí (provincií) je prapor z bílého hedvábí na červeném ratišti, zakonče-
ném vojenskou trofejí.
Prapor provincie má čtvercový tvar o rozměrech 0,60 × 0,60 m a je zakončen ve for-
mě vlaštovčího ocasu o délce 0,80 m. Na jeho líci je kříž Godefroye z Bouillonu, na 
rubu znak nebo barvy oblasti.
Z ratiště praporu visí společně stuhy řádu a stuhy v dané oblasti.
Prapor je uchováván v sídle provincie a o jeho užívání rozhoduje provinciál.



ObrazOvá přílOha
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1.

1. Znak řádu.

2. Řádová pečeť.

2.
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3. Řádové labarum.

4. Standarta místodržitelství.

3. 4.
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5. 6.

5. Řádový hodnostář v kapitulním plášti, s baretem a insignií.

6. Řádový duchovní v chórovém oděvu:  
v klerice, se superpelicí, řádovou mozetou a insignií.
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7. Dáma s řádovým pláštěm, závojem a insignií. 

8. Rytíř s řádovým pláštěm, baretem a insignií.

7. 8.
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9. Řádová kolana (u dam je vojenská trofej nahrazena mašlí).

10. Hvězda třídy rytíře nebo dámy kolany.

9.

10.
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11.

12.

11. Insignie řádového kříže pro třídu rytířů.

12. Insignie řádového kříže pro třídu dam.

Insignie řádového kříže pro třídu rytířů a dam  
se pro jednotlivé hodnosti liší pouze rozměry:

Dáma/Rytíř: kříž 3,5 × 3,5 cm, stuha 4 cm.
Komtur a komtur s hvězdou: kříž 5 × 5 cm, stuha 5 cm.

Dáma/Rytíř velkého kříže: kříž 5 × 5 cm, kordon 10 cm.
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13. Hvězda třídy rytíře nebo dámy velkého kříže. 

14. Hvězda třídy rytíře nebo dámy komtura s hvězdou.

13.

14.
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15. Rytířský baret a jednotlivé hodnostní distinkce (badge):  
1. rytíř; 2. komtur; 3. komtur s hvězdou (velkodůstojník);  

4. rytíř velkého kříže; 5. rytíř kolany.

1

2 3

4 5
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16. Jeruzalémská palma (odznak 4 × 4 cm, stuha 3,5 cm) je udělována ve třech třídách: 
zlatá, stříbrná a bronzová.

17. Mušle poutníka (4 × 4,5 cm).

16.

17.
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18. Insignie Záslužného kříže Božího hrobu jeruzalémského. 
Záslužný kříž: 5,2 × 5,2 cm, stuha 4,5 cm.

Záslužný kříž se stříbrnou hvězdou: 5,2 × 5,2 cm, stuha 4,5 cm;  
hvězda 7,2 × 7,2 cm, kříž 3,5 × 3,5 cm. 

Záslužný kříž se zlatou hvězdou: 6,4 × 6,4 cm, kordon 10 cm (viz vyobrazení);   
hvězda 8,5 × 8,5 cm s křížem 5,2 × 5,2 cm.





pravidla chOvání
členů Rytířského řádu 

Božího hrobu jeruzalémského

Schválená kardinálem velmistrem řádu  
v Římě dne 15. září 2006,  

ve znění pozdějších předpisů
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Tzv. malá řádová uniforma, užívaná v letech 1949–2006.
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Preambule

Členové Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského se vyznačují tím, že jsou pří-
kladem celému společenství svým vzorovým postojem i chováním křesťanského života 
a že svou podporou katolického díla ve Svaté zemi svědčí o křesťanské lásce.

Řád není spolkem, který vznikl za účelem hájit zájmy určité společenské vrstvy, skupiny 
či soukromých osob, ale je osobou, jejíž personalita je právní, kanonická, civilní a vatikánská. 
Jeho členové jsou vybíráni z řad žadatelů, jimiž jsou praktikující katolíci příkladného morál-
ního chování, a zavazují se na celý život, že budou posilovat vlastní víru a že budou pomáhat 
katolíkům ve Svaté zemi prostřednictvím vlastní charitativní činnosti, v poslušnosti statutár-
ních předpisů a pokynů papeže. Vstup do řádu tedy znamená, že postoje každého člena budou 
za všech okolností v souladu s vyznávanými lidskými a křesťanskými ideály a hodnotami.

Rytíři a dámy se mají vyhýbat vyumělkované strojenosti a snažit se o to, aby se v nich 
prostá vznešenost snoubila s upřímnou přívětivostí, aniž by dovolovala postoje směřující 
k nedbalosti na straně jedné, nebo k přehnanému formalismu na straně druhé.

Tento dokument se v rámci možností snaží vytvořit jednotu stylu v celém řádu, 
a proto připomíná některé všeobecné principy a normy chování, k nimž je zapotřebí přihlížet 
při různých okolnostech a společných shromážděních rytířů a dam, při nichž prožívají smysl 
své přináležitosti k řádu Božího hrobu a svědčí o něm.

Je důležité, aby při ceremoniích a oficiálních setkáních (např. recepce, soaré nebo 
jiné události), jichž se účastní jednotlivci či skupiny, byl zachováván společný styl pronik-
nutý decentním jednáním a postoji, jež odpovídají dané společenské situaci i důstojnosti 
řádu. Chování řádových členů, kteří se těchto ceremonií a společenských akcí účastní, má 
dopad na obraz celého řádu, protože jej svým vystupováním na veřejnosti reprezentují. 

V tomto dokumentu připomínáme některé z těchto norem, jež vstupují do širšího 
kontextu řádového ceremoniálu. Představuje soubor pravidel, která je třeba dodržovat 
při účasti na veřejných akcích a ve spolupráci s třetími stranami a jež jsou závazná i pro 
role a úkoly osob pověřených organizováním a řízením akcí. Je užitečné připomenout, 
že etiketa se zaměřuje na chování jednotlivce v jeho vztazích s ostatními (představuje 
obraz osobní identity takové osoby), zatímco ceremoniál jej staví do veřejného, oficiál-
ního kontextu, tj. jako člena (a tedy zástupce) řádu: je součástí určité instituce a svým 
chováním ji reprezentuje, (spolu)utváří její obraz. Ceremoniál rovněž reguluje chování 
člena tak, aby důstojnost Řádu Božího hrobu byla náležitě zachována jak v rámci akce, 
tak i ve vztazích se zástupci jiných institucí, jež se této akce účastní.

Zaměříme se také na některé formální aspekty, abychom připomněli, že ve všech 
fázích ceremonie nebo s ní spojených oficiálních shromáždění (recepce, společná setkání, 
večeře atd.) musí jak jednotlivci, tak celá skupina vždy zachovávat určité dekorum, 
tj. důstojné a korektní vystupování, a vyvarovat se postojů, jež nejsou v souladu s danou 
společenskou událostí a s prostředím, obzvláště jsou-li užity plášť a insignie řádu.
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Účast na náboženských obřadech

Procesí a průvod
Nejprve je nutno rozlišit procesí a průvod. Procesím se obecně míní uspořádaný zástup 
věřících za účasti kléru, zatímco průvod označuje uspořádaný zástup osob bez přítom-
nosti duchovenstva.

V procesí jsou nejvýznamnější osoby (obvykle představitelé kléru) vzadu a procesí 
uzavírají. Ostatní účastníci procesí je předcházejí a jsou řazeni tak, že méně významné 
osoby jsou vždy před těmi významnějšími. 

V průvodu jsou pozice obráceny: nejvýznamnější osoby průvod vedou, jsou na 
jeho začátku, a až za nimi následují osoby méně významné, a to sestupně podle jejich 
důležitosti. 

Při řádových náboženských ceremoniích, ať při procesích či průvodech, je účast ome-
zena pouze na členy řádu (rytíře, dámy a kněze). Rodinní příslušníci a hosté se procesí 
nebo průvodu neúčastní, ale zaujmou svá místa přímo v kostele, a to v lavicích, jež jsou 
jim vyhrazeny laickými ceremoniáři. 

Řádová procesí uzavírá kardinál velmistr nebo řádový velkopřevor (latinský patri-
archa jeruzalémský) a klérus je předchází. Ostatní členové řádu se řadí před duchoven-
stvo v sestupném pořadí důležitosti, a to směrem dopředu (k začátku procesí) dle výčtu 
precedencí (jak je uvedeno na s. 66–67). Je-li nejvyšší církevní autoritou velkopřevor 
místodržitelství, bude procesí ukončeno nejvyššími přítomnými dignitáři, byť laickými. 
Tedy následovně: generální guvernér, členové Rady velmistra, místodržitelé a až poté 
velkopřevor místodržitelství, jemuž předchází klérus. 

Je-li velkopřevor místodržitelství kardinálem, nebo pokud kardinál velmistr delegoval 
k předsednictví obřadu jiného kardinála, je obvyklé z respektu k jeho důstojnosti ponechat 
uzavírání procesí tomuto předsedajícímu, přičemž předchází klérus. 

Uvedené umístění bude zcela obráceno v případě, že se jedná o průvod. Na prvním 
místě tedy budou generální guvernér, členové Rady velmistra, místodržitelé a až poté 
ostatní členové řádu v sestupném pořadí podle úřadu a hodnosti. 

Dámy se obvykle řadí na závěr průvodu, v případě procesí na jeho začátek.
Procesí i průvod jsou formovány a místa jsou v něm určována laickým ceremoniářem 

a jeho pomocníky, s přihlédnutím k hodnosti, funkci a pokud možno i k tělesné výšce 
(vzestupně od počátku procesí/průvodu).

Rytíři budou oblečeni do pláště, budou mít baret a bílé rukavice; dámy obdobně 
plášť, závoj a bílé rukavice.

Pro utvoření procesí nebo průvodu se všichni účastníci dostaví na určené místo 
s vhodným předstihem. Všichni členové, kteří přijdou po zahájení průvodu či procesí, 
se bez ohledu na důvody již nemohou těchto formací účastnit, ani nemohou zaujmout 
místo v kostele v lavicích rezervovaných pro řádové rytíře a dámy. Dodatečné zařazení 
do procesí či průvodu, které již započaly, nebo přemísťování dam a rytířů v kostele již 
sedících vytváří dojem zmatku a špatné organizace, což škodí spořádanosti a slavnost-
nosti dané příležitosti. Opozdilci se proto zúčastní ceremonie mezi obecnými účastníky 
a neoblékají plášť, baret nebo závoj ani rukavice. 
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Je rovněž vhodné, aby rodinní příslušníci a hosté co nejdříve usedli na vyhrazená 
místa v kostele a nepostávali před samotným začátkem ceremonie ani před kostelem, 
ale ani v místě, kde se řadí procesí/průvod. 

U vchodu do kostela budou stát pouze rytíři (v plášti, s baretem a rukavicemi) určení 
k přijímání oficiálních hostů, které pak doprovodí na určená místa v kostele. 

V průběhu procesí či průvodu je nutno udržovat vhodnou vzdálenost od rytíře či 
dámy v předchozí řadě a srovnat se jak s osobou, která stojí po boku, tak s tou, která před-
chází. Je zapotřebí chovat se důstojně a vyhnout se pozdravům nebo jakékoli konverzaci. 

Na s. 66–67 jsou určeny precedence účastníků procesí nebo průvodu podle ceremo-
niálních norem řádu. Během vigilie a investitury jsou pozice dány liturgickým řádovým 
ceremoniálem.

Všichni rytíři smeknou baret ve stejném okamžiku, v němž smekne místodržitel 
poté, co zaujal místo v kostele. 

Rytíři zastávající při ceremoniích vigilie a investitury zvláštní službu nesmekají 
baret, s výjimkou mešní konsekrace (svěcení), a rovněž když jdou k přijímání.

Na konci obřadu se procesí (nebo průvod – pokud klérus od oltáře odchází přímo do 
sakristie) vytváří pod vedením laického ceremoniáře, a to podle výše uvedených zásad. 
U odchozího procesí vytvoří rytíři a dámy při východu a podle pokynů laického ceremo-
niáře špalír před sakristií, aby umožnili průchod kléru, a vzdali tak úctu celebrantovi.

Rozmístění v kostele  
při řádových náboženských obřadech

Úlohou laického ceremoniáře pověřeného péčí o obřad je dodržovat v co největší možné 
míře kritéria stanovená touto normou a zároveň se přizpůsobit okolnostem. Je-li určité 
přizpůsobení nutné, navrhne předem variantní řešení místodržiteli (či magistrálnímu 
delegátovi).

Pro lepší pochopení následujícího textu je nutno popsat vnitřní rozložení kostela, 
aby každý z účastníků dostal přesný pokyn pro své místo podle úlohy, kterou při obřadu 
zastává. Označení pravá/levá strana (napravo/nalevo), které jsou v této normě používány, 
označují pravou (epištolní) a levou (evangelní) stranu oltáře při pohledu z kostelní lodi.

Na levé straně před oltářem je místo místodržícího, po jehož bocích stojí dva nejvyšší 
přítomní řádoví představitelé. Na odpovídajícím místě po pravé straně pak další členové 
Rady velmistra, místodržitelé jiných místodržitelství nebo jejich představitelé.

Případní představitelé jiných řádů budou mít privilegovaná místa oddělená od 
dignitářů Řádu Božího hrobu. Připomínáme, že podle čl. 3 řádového Statutu je možno 
oficiálně zvát pouze představitele řádů uznaných Svatým stolcem nebo zástupce řádů 
udělovaných suverénními státy. 

První lavice na levé straně kostela jsou obvykle vyhrazeny přítomným autoritám, za 
nimi pak rytířům. První lavice na pravé straně kostela jsou vyhrazeny dámám, a pokud 
je to nutné, následující lavice i rytířům, na něž se nedostalo místo po levé straně.

Je-li to možné, budou pro obřad investitury umístěna sedadla vyhrazená investo-
vaným rytířům a jejich kmotrům, zatímco investované dámy a jejich kmotři budou mít 
vyhrazená sedadla před lavicemi, jež jsou určeny dámám. 

Pozvaní hosté obsadí lavice na obou stranách hlavní lodi kostela až za lavicemi 
určenými pro autority, rytíře a dámy.
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Chování během obřadů
Obřad vigilie a investitury se řídí příslušným ceremoniálem schváleným Kongregací pro 
posvátný kultus pod protokolárním číslem 1572/86 dne 17. 6. 1986 (kde lze nalézt detail-
nější informace). Pro popis ostatních obřadů odkazujeme na jejich specifické liturgické 
předpisy. V Příloze k Ceremoniálu vigilie a investitury se rovněž nachází text některých 
zpěvů, jež tyto řádové obřady obvykle doprovázejí. Zde shrnujeme některé ze zásad 
chování při řádových náboženských obřadech. 

Je vhodné, aby bylo dáváno pozdravení pokoje pouze mezi sousedními rytíři či 
dámami. Je-li to celebrantovo přání, může se k němu pro pozdravení pokoje přiblížit 
pouze nejvyšší přítomný hodnostář řádu. 

Při proměňování všichni rytíři buď pokleknou, nebo zůstanou stát a hluboce se ukloní. 
Je však zapotřebí, aby se všichni chovali stejným způsobem. Konkrétní variantu určí a před 
obřadem oznámí ceremoniář, a to pro každou příležitost a podle rozdílných situací a okol-
ností. Všichni rytíři i dámy mohou usednout do lavic vybavených klekátky, nebo může část 
z nich sedět v lavicích a druhá část na židlích. V prvním případě mohou všichni pohodlně 
pokleknout. Ve druhém případě zůstanou všichni stát, aby se zabránilo rozdílnému chování. 
Mezi rytíři a dámami mohou být i osoby pokročilého věku, anebo osoby, které nemohou 
pokleknout. Proto je nutné, aby účastníci obřadu předem oznámili ceremoniáři případné 
fyzické překážky, jež by mohly podmiňovat či omezovat jejich pohyblivost: aby se mohl 
určit způsob jednotného chování, popřípadě vhodné rozmístění přítomných. Rytíři pověření 
zvláštní službou smeknou baret a poklekají pouze na pravé koleno. 

Během svatého přijímání je pod dohledem laického ceremoniáře zachováván jasně 
stanovený pořádek precedencí. Ke svatému přijímání budou členové řádu přistupovat 
v tomto pořadí: místodržitel, řádoví dignitáři, reprezentanti ostatních místodržitelství, 
případní představitelé jiných řádů, představení jednotlivých sekcí, místní komtuři, rytíři, 
dámy, autority a pozvaní hosté. Rytíři pověření zvláštní službou během obřadu přistoupí 
ke svatému přijímání jako poslední, přičemž smeknou baret. 

Při návratu do lavic je třeba dodržovat pokyny ceremoniáře a netrvat nutně na ná-
vratu na původní místo. Rytíři zůstanou klečet nebo stát na svém místě (zachovávajíce 
jednotu postoje), a to až do konce rozdílení eucharistie. 

Kodex oblékání v kostele
Rytíři oblékají plášť s baretem a bílými rukavicemi, dámy plášť s černým závojem a bílými 
rukavicemi. Tento oděv může být použit mimo kostel pouze při procesí nebo během 
průvodu. Pod pláštěm nosí rytíři i dámy oděv předepsaný pro danou příležitost.

Duchovní, kteří jsou přítomni na ceremonii a nekoncelebrují, se odívají podle ná-
sledujících pravidel:

 » preláti: chorální oděv se superpelicí nebo rochetou a řádovou mozetou;
 » kněží: černá klerika se superpelicí nebo rochetou a řádová mozeta s dekoracemi;
 » řeholníci: vlastní oděv institutu, k němuž náleží, se superpelicí nebo rochetou 

a řádovou mozetou s dekoracemi.

Vigilie zbraní a modlitby
Vigilie zbraní a modlitby je pro investované rytíře a dámy velmi významným obřadem, 
neboť podepisují slib, a slavnostně se tak zavazují k tomu, že budou projevovat křesťanskou 
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lásku k církvi i ke Svaté zemi a sloužit jim a že se budou chovat jako vzorní křesťané. Jedná 
se o obřad soukromé a niterné povahy, jehož cílem je přispět k vnitřnímu usebrání a re-
flexi nad hlubokým významem životní volby vyplývající ze vstupu do řádu Božího hrobu.

Kromě investovaných rytířů a dam se vigilie mohou účastnit i jejich příbuzní a ostatní 
rytíři i dámy místodržitelství.

Samotný obřad vigilie se odehrává podle řádového liturgického ceremoniálu. Neza-
hrnuje slavení mše svaté, ale pouze bohoslužbu slova, požehnání insignií, četbu a podpis 
slavnostního slibu, který každý rytíř či každá dáma skládá před oltářem.

Obřad investitury
Investitura je slavnostní událostí, jíž obvykle předsedá kardinál velmistr nebo velkopřevor 
místodržitelství. Její hlavní součástí je starobylý slavnostní obřad pasování mečem a ob-
láčky (přijetí) řádového oděvu. Noví rytíři a dámy stvrzují veřejně životní volbu i závazek 
služby, k čemuž se zavázali při vstupu do řádu, a veřejně přijímají řádové insignie. Rituál 
tohoto obřadu se odehrává v souladu s řádovým liturgickým ceremoniálem.
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Další řádové ceremonie

Řádové liturgické svátky a slavnosti
Řádovými svátky a slavnostmi, při nichž mohou členové řádu získat plnomocné odpustky 
(srov. Statut, Dodatek I), jsou:

 » obřad investitury;
 » svátek sv. Heleny (18. srpna);
 » svátek sv. Pia X. (21. srpna);
 » svátek Povýšení sv. Kříže (14. září);
 » svátek blahoslavené Panny Marie, Královny Palestiny (poslední říjnová neděle).

Řád rovněž organizuje další ceremonie u příležitosti Velikonoc, Vánoc, vzpomínky 
na všechny zemřelé a vlastních duchovních setkání.

Řád se oficiálně a s příslušnými insigniemi účastní nejvýznamnějších náboženských 
oslav místní církve pouze tehdy, je-li formálně pozván kompetentním ordinářem. Účast na 
těchto ceremoniích se řídí pokyny kompetentního církevního ceremoniáře (viz kapitolu 
„Ceremonie neorganizované řádem“, , s. 59).

Obřad modliteb za zemřelé*
Jelikož se nejedná o oslavu svátku, ale o ceremonii smuteční povahy, nepředpokládá se 
užití pláště. Pro účast na náboženském obřadu je vyžadován tmavý oblek. Napravo od 
oltáře bude umístěna standarta místodržitelství (nebo prapor sekce), opatřená černým 
závojem ve tvaru kravaty a u paty oltáře bude umístěn plášť rytíře, plášť dámy a mozeta 
duchovního. Pro náboženský obřad je třeba držet se pokynů převora nebo duchovního 
ceremoniáře. 

* Vysvětlení: Jde o popis chování při ceremonii, kterou řád organizuje jako vzpomínku na zemřelé 
členy a modlitbu za ně (obvykle v oktávu Všech Svatých):  

nejedná se tedy o pravidla účasti na pohřbu člena řádu (ty jsou popsány dále, s. 59).
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Ceremonie řádem neorganizované

Účast na náboženských ceremoniích,  
jež nejsou organizovány řádem

Účast na takových náboženských obřadech je podmíněna formálním pozváním od 
kompetentního ordináře. Je v gesci místodržitele, aby ve shodě s představeným sekce 
nebo místním komturem určil konkrétní podobu účasti, a to vzhledem k typu pozvánky, 
k okolnostem a pokynům určeného církevního ceremoniáře. Obvykle je účast na takových 
obřadech omezena na slavnosti, jež mají úzký vztah k duchovnímu zaměření řádu: jako 
jsou obřady Svatého týdne, slavnost Těla a Krve Páně, svátek Povýšení svatého Kříže 
a slavnost Narození Páně.

S příslušným církevním ceremoniářem je nutno dopředu dohodnout, jaká místa 
budou zaujímat členové řádu, přitom je třeba dbát jeho pokynů. Zajistit přísné dodržování 
těchto pokynů je úkolem laického ceremoniáře řádu.

Nutno připomenout, že při diecézních oslavách je obvyklé místo reprezentantů řádu 
v procesí bezprostředně před klérem, a to vzhledem k důstojnosti řádu jakožto instituce 
kanonického práva Městského státu Vatikán a centrální instituce katolické církve. 

Účast na pohřbu zesnulých členů řádu
Pohřební obřad má soukromý charakter, a proto je účast řádové reprezentace podřízena 
souhlasu rodiny zesnulého.

V takovém případě se řád účastní oficiálním způsobem – prostřednictvím repre-
zentace dvou rytířů (nebo čtyř rytířů, byl-li zesnulý dignitářem řádu) oděných do pláště, 
s baretem a rukavicemi. Užití řádového oděvu (plášť, baret, rukavice) je přísně omezeno 
na kostel, v němž se pohřební ritus odehrává. Ostatní členové řádu, kteří nejsou sou-
částí oficiální reprezentace, se účastní smutečního obřadu v tmavém obleku společně 
s ostatními věřícími. 

Rytíři, kteří řád oficiálně na obřadu reprezentují, budou čekat na rakev se zesnulým 
při vchodu do kostela a doprovodí ji až k oltáři. Poté zůstanou vestoje po straně rakve 
během celého průběhu ceremonie* a na konci obřadu doprovodí rakev až k východu 
z kostela.

Na rakev je možno umístit plášť a baret/závoj zesnulého či zesnulé, pokud s tím 
souhlasí pozůstalí členové rodiny.

* Je třeba brát v úvahu předešlé ustanovení o rytířích vykonávajících zvláštní službu:  
smekají baret a poklekají na pravé koleno při proměňování,  

stejně tak smekají baret, když jdou k přijímání.
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Řádové recepce a setkání spojená s podáváním jídla

Účast na řádových recepcích a společenských příležitostech, jež jsou spojeny s podává-
ním jídla, je třeba považovat především za příležitost k setkání spolubratří a spolusester, 
k prohloubení a upevnění bratrských a přátelských vztahů, jež jsou projevem příslušnosti 
k řádu. Recepce, která následuje po investituře, má oficiální charakter a je příležitostí 
k setkání s představiteli veřejného života. Je přitom nutno zachovat protokol platný 
v příslušném státě.
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Pozvánky

Pozvánky pro členy řádu

Pozvánky v příslušném místodržitelství
Účast na všech ceremoniích a setkáních místodržitelství je v zásadě otevřena všem 
členům místodržitelství, a to s výjimkou omezení, jež jsou dána logistickými problémy 
anebo okolnostmi, o nichž rozhodl místodržitel. Ze zřejmých organizačních důvodů 
jsou všichni členové povinni vždy potvrdit svou účast oficiální úřední cestou (delegace, 
sekce, místodržitelství).

Pozvánky mezi jednotlivými místodržitelstvími
Hodlá-li kdokoli z členů řádu pozvat spolubratry, spolusestry či dignitáře z jiných místodr-
žitelství na oslavy vlastního místodržitelství, sekce nebo delegace, musí požádat o souhlas 
svého místodržícího a předat pozvání oficiálně prostřednictvím svého místodržitelství. 

Pozvánky na investituru
Účast na vigiliích a investituře je otevřena všem členům daného místodržitelství. Místo-
držitel zpravidla rozešle pozvánku prostřednictvím oběžníku, který je adresován všem 
členům příslušného místodržitelství, ale také místodržícím těch místodržitelství, jež se 
ze zvyku nebo tradice události účastní. 

Místodržitel musí vždy požádat kardinála velmistra, aby předsedal obřadu investitury; 
velmistr následně rozhodne, zda se investitury zúčastní osobně, anebo zda deleguje jako svého 
zástupce někoho jiného. Pozvání členů Rady velmistra, ostatních řádových církevních osob, 
představitelů Latinského patriarchátu jeruzalémského či katolické církve navrhuje místodr-
žitel kardinálu velmistrovi, který poté pozvání zasílá.

Pozvánky těm, kdo nejsou členy řádu
Hodlá-li kdokoli z členů řádu pozvat na řádové ceremonie, recepce či setkání osoby, jež 
nejsou členy řádu, musí to předem oznámit místnímu komturovi, představenému sekce 
nebo místodržiteli a sdělit jméno pozvaného i důvody pozvání, aby od svého nadřízeného 
získal předběžný souhlas s pozváním.

Není dovoleno zvát osobně vysoké řádové představitele nebo církevní hodnostáře, ani 
civilní či vojenské autority, neboť účast hostů této úrovně musí být předběžně ověřena a odsou-
hlasena místodržitelem, který musí o pozvání vysokých řádových a církevních představitelů 
požádat kardinála velmistra. V případě civilních či vojenských autorit musí zvážit, zda je 
pozvání vhodné a zda je v souladu s pravidly protokolu. 

Osoby, které nejsou členy řádu, zásadně nezveme ze zdvořilostních důvodů, nebo 
abychom jim jejich zdvořilost oplatili.
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Vztahy mezi příslušníky řádu

Pro řádné a systematické vedení řádu je nutno respektovat hierarchické role, jež zároveň 
vyjadřují i úctu k osobám, které danou roli zastávají. Každá úroveň autority má své vlastní 
kompetence a svou zodpovědnost v souladu s příslušnou hierarchickou hodností. Z toho 
plyne, že každá iniciativa musí získat svolení kompetentní, bezprostředně nadřízené 
autority, a to předtím, než bude uskutečněna. Vždy a pro jakýkoli požadavek či svolení 
nebo nihil obstat se tedy musí každý člen řádu obrátit na své přímé nadřízené, a vyvarovat 
se tak situace, aby se s žádostmi přímo obracel na autority vyšší úrovně, a přeskočil či 
ignoroval tak autority stupně bezprostředně nadřízeného. Jen přímo nadřízeným orgá-
nům totiž náleží případné předání žádostí autoritám vyšším, které jsou za rozhodování 
v dané věci zodpovědné. 

S výjimkou případů, kdy je vyžadováno svolení Rady velmistra, probíhají kontakty 
mezi různými místodržitelstvími výlučně prostřednictvím místodržících, kteří mohou 
povolit přímý kontakt mezi podřízenými, pokud to okolnosti vyžadují, přičemž zároveň 
místodržitelé zodpovídají za jednání svých podřízených.

Dodržování hierarchické struktury, řádových pravidel a protokolu je součástí zá-
vazku poslušnosti, který každý člen řádu podepisuje při investituře. Nejedná se o nařízení 
byrokratického nebo vojenského charakteru, nýbrž o respektování různých odpovědností 
a pravomocí, aby bylo zajištěno řádné řízení řádu.
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Insignie, uniformy, oděv a používání dekorací

Insignie
Insigniemi jsou všechny emblémy identifikující určitou instituci (znaky, symboly, vlajky 
a prapory, uniformy, oděv atd.). 

Do kategorie insignií všeobecně patří dekorace:
 » medaile, ve formě kovového znamení zavěšeného na stuze;
 » kříže (rytíře, komtura, velkokříže), které se nosí na krku zavěšené na příslušné 

stuze;
 » kordony (velkokříže), na nichž je zavěšen příslušný kříž;
 » kolany (řetězy).

Dekoracemi Řádu Božího hrobu jsou: 
 » medaile;
 » kříže;
 » hvězdy;
 » kolany.

Ty jsou dále rozlišovány na:
 » velké dekorace: medaile, kříže, hvězdy a kolany;
 » malé dekorace (miniatury, zmenšené dekorace), jež jsou zmenšenou replikou 

velkých dekorací. 
K nim se přidávají jako doplňkový prvek:
 » stužky, jež opakují barvu stuhy, na níž je zavěšena kovová dekorace;
 » smaltované odznaky, tj. malé kovové distinkce opakující stužky;
 » rozety, tj. distinkce okrouhlého tvaru, nejčastěji látkové, jež zobrazují barvy 

stužky a emblém dekorace.
Insignie zvláštních řádových distinkcí (Jeruzalémská palma, Mušle poutníka) je 

možno používat výlučně při řádových ceremoniích.

Uniformy*
Historická řádová uniforma se již neužívá, neboť v průběhu historického vývoje ne-
bylo potvrzeno starobylé označení řádu jako „vojenský“: jeho jediným pozůstatkem 
je vojenská trofej, která je součástí řádových dekorací. Užívání této uniformy by dnes 
vyvolávalo dojem kvazivojenské organizace, což není v souladu s vatikánskou institucí 
charitativní povahy.

Užívání pláště je svázáno se zvyklostmi křižáckého rytířstva, kdy pro rozlišení pří-
slušnosti rytířů k jednotlivým řádům, institucím a společenstvím představovala viditelný 
identifikační prvek barva pláště a znamení, která se na něm nacházela.

* Do tohoto oddílu byl zapracován obsah Instrukce o uniformitě oděvu při řádových ceremoniích,  
vydané kardinálem velmistrem 18. ledna 2013 pod protokolním číslem 63/2013-Circ.,  

která „integruje a nahrazuje jakékoli předchozí předpisy o těchto otázkách“.
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Plášť (s baretem nebo černým závojem a bílými rukavicemi) je dnes jedinou 
„uniformou“ řádu, jež se obléká výlučně v kostele, při příležitosti řádových ceremonií 
nebo těch obřadů či slavností, které řád neorganizuje, ale na nichž je požadována oficiální 
účast řádu s reprezentací.

Běžný plášť i kapitulní plášť představují pro členy řádu liturgický oděv, proto je 
třeba je oblékat s úctou a nikdy mimo prostor, v němž se náboženský obřad odehrává.

Na běžném i kapitulním plášti se nosí nákrční dekorace a rozlišení hodností, 
tedy i příslušné hvězdy pro velkodůstojníky a dámy komtury s hvězdou, ale i pro rytíře 
a dámy velkého kříže. Rytíři a dámy velkého kříže používají jako nákrční dekoraci 
komturský kříž. Kromě těchto dekorací mohou být na plášť umístěny i následující 
zvláštní distinkce: 

 » Jeruzalémská palma (jediná, nejvyššího stupně);
 » Mušle poutníka, umístěná do středu jeruzalémského kříže jakožto svědectví 

o vykonané pouti do Svaté země;
 » Označení účasti na Jubilejní pouti roku 2000 umístěná (těmi, kdo na to mají ná-

rok) na vrchol vertikálního ramene kříže.
Mimo výše zmíněné nákrční dekorace, rozlišení řádové důstojnosti a zvláštní řádové 

distinkce nemůže být na plášť umístěna žádná jiná dekorace nebo insignie. 
Baret se užívá s rozlišením umístěným na pravé straně hlavy (srov. Statut, Dodatek II, 

čl. 5). Na baret jsou do rohu výztuže umístěna rozlišení řádové důstojnosti, jež doplňují 
olivové ratolesti podle následujících pravidel:

 » místodržitelé a magistrální delegáti: jedna stříbrná olivová ratolest;
 » členové Rady velmistra: jedna zlatá olivová ratolest;
 » generální viceguvernéři: dvě zlaté olivové ratolesti;
 » generální guvernér a generální místodržitel: tři zlaté olivové ratolesti.

Na baret nelze umisťovat žádnou jinou distinkci než výše uvedené.
Řádoví dignitáři, kteří byli při ukončení úřadu kardinálem velmistrem vyznamenáni 

čestným titulem úřadu, jejž zastávali, nosí na kapitulním plášti velkou kordoniéru ze 
stříbrné šňůry, se stříbrnými střapci a stříbrným klouzavým uzlem.

Kodex oblékání (Dress Code)
Zde jsou stanoveny předpisy týkající se oděvu, který je zapotřebí nosit při různých 
příležitostech.

Pro rytíře a hosty-muže
• Frak (s vestou a bílým motýlkem) je večerní úbor určený pro galavečery, recepce 
a oficiální večeře. Frak je na pozvánkách předepsán výrazem „bílý motýlek“ (white tie, 
cravate blanche, cravatta bianca). Dekorace se na fraku nosí pouze tehdy, jsou-li výslovně 
předepsány na pozvánce (výrazem „dekorace“, decorations, décorations, decorazioni). 
Dekorace jsou (i bez specifikace na pozvánce) povinné, pokud jde o účast na oficiálních 
obědech nebo recepcích, jichž se účastní hlava státu (je-li tato skutečnost uvedena na 
pozvánce), nebo je-li pozvánka oficiálně zaslána předsedy nejvyšších státních orgánů 
(senát, poslanecká sněmovna, vláda, ústavní soud atd.) anebo oficiálními představiteli 
vlády, vždy pro galavečery či slavnostní akce. V těchto případech, jak bylo uvedeno 
výše, je použití dekorací implicitně obsaženo užitím fraku, a proto není v pozvánce 
předepsáno.
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Na fraku je možno nosit dekorace dvěma způsoby: 
 » „en brochette“, tedy na řetízku, bez stuhy;
 » na můstku (jehlici, tyčince) vybaveném špendlíkem pro připevnění na klopu, 

se stuhami položenými vedle sebe, aniž by se jejich kraje překrývaly.
Reglementace předpokládá nošení jediné nákrční dekorace (rytíř nebo komtur) 

a jediného kordonu rytíře velkého kříže. Je možno nosit i více hvězd, nejvíce však tři. 
Umisťují se na levou stranu hrudi, pod dekorace, v pořadí podle jejich důležitosti zprava 
doleva a shora dolů. Kordon se obvykle nosí pod vestou fraku, s výjimkou přítomnosti 
hlavy státu nebo kardinála velmistra, kdy je nošen na vestě. Nákrční dekorace (rytíř nebo 
komtur) se nosí pod uzlem motýlka. 

• Smoking je oděv určený pro večerní příležitosti, slavnostní večeře a recepce, kde není 
předepsán frak. Smoking je na pozvánkách předepsán výrazem „černý motýlek“ (black 
tie, cravate noire, cravatta nera). Ke smokingu není možno nosit kolany, hvězdy, kordony 
a dekorace, ale pouze jedinou rozetu v knoflíkové dírce, která je obvykle rozetou nejdůle-
žitějšího vyznamenání. V případě pozvánek na akce, oslavy či ceremonie cizích států nebo 
civilně uznaných řádů se nosí rozeta případného nejvyššího uděleného ocenění daného 
hostitelského státu nebo řádu. Účastní-li se osoba společenské akce jakožto reprezentant 
Řádu Božího hrobu, bude mít jako dekoraci rozetu řádu Božího hrobu. Rytířům, kteří byli 
investováni nebo povýšeni, je povoleno během recepce následující po obřadu investitury 
nosit nákrční dekoraci. Analogicky i dámy, jež byly investovány či povýšeny, mohou při 
téže příležitosti nosit dekoraci odpovídající příslušné hodnosti. 

N.B.: Pouze pro ceremonie Řádu Božího hrobu je povoleno užívání dekorací ve formátu 
miniatur „na můstku“ nebo „en brochette“ i na smokingu a rovněž užívání zvláštního odznaku 
Jeruzalémské palmy: a to na fraku nebo i na smokingu, pod dekoracemi v miniaturním formátu.

• Tmavý oblek je oděv vhodný pro účast na obědech a recepcích, při nichž není formálně 
předepsán smoking nebo frak. Obvykle se užívá dopoledne a je oděvem předepsaným 
pokaždé, když se odívá plášť. Na obleku se nosí pouze jediná rozeta v knoflíkové dírce. 
Alternativně je tolerováno nosit malý smaltovaný kovový odznak přijatých dekorací 
(vyznamenání, pamětní odznaky), ale není dovoleno používat kolany nebo dekorace ve 
formátu miniatur.

Pro řádové dámy a hostující dámy
Obléknou-li si dámy dlouhé černé večerní šaty, mohou nosit tytéž dekorace popsané 
v odstavci „Pro rytíře a hosty-muže – frak“.

Obléknou-li si dámy krátké černé večerní šaty (koktejlky), vždy pod kolena, mohou 
nosit tytéž dekorace popsané v odstavci „Pro rytíře a hosty-muže – smoking“.

Je-li nošen jiný oděv, mohou dámy nosit na levé straně oděvu pouze řádovou rozetu.

Pro vojáky
Vojáci obvykle nosí při řádových ceremoniích večerní stejnokroj, s miniaturními de-
koracemi. Je-li pro civilisty předepsán frak, vojáci nosí reprezentační stejnokroj (s mi-
niaturními dekoracemi), je-li předepsán smoking, voják použije večerní stejnokroj (se 
stužkami). Pokud je pro civilisty předepsán tmavý oblek, vojáci nosí vycházkový stejnokroj 
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(se stužkami v omezeném počtu). Při všech ostatních příležitostech musí nosit služební 
stejnokroj (se stužkami). Kolany, hvězdy a kordony je možno nosit ve všech případech, 
kdy jsou předepsány běžné kovové insignie nebo insignie v miniatuře.

Pro duchovní
Na recepcích a veřejných akcích se předpokládá pro: 

 » kardinály, biskupy a monsignory: lemovaná klerika s cingulem;
 » kněze: černá klerika, případně s černým cingulem;
 » řeholníky: oděv příslušného institutu, k němuž přináleží.

Přijatelné je i nošení večerního obleku s kolárkovou košilí (clergymen’s suit), s rozetou.

Používání dekorací
Používání dekorací se řídí mezinárodním protokolem, který nedovoluje svévolnou nebo 
osobní interpretaci, ani výjimky. Není-li tento protokol respektován, je tím diskreditována 
nejen osoba, která jej nedodržuje, ale především obraz instituce, k níž přináleží. Proto 
je povinností laických ceremoniářů napravovat případné porušování těchto předpisů. 
Typ dekorace, kterou je třeba nosit, je přísně svázán s typem oděvu, jak je to popsáno 
v předchozích odstavcích. 

Ti, jimž byla udělena vyznamenání uznaných řádů, národních nebo cizích, mohou 
tyto dekorace používat, přičemž přednost mají vyznamenání vlastního státu. Od kaž-
dého řádu se nosí pouze jediná insignie, a to vždy nejvyššího dosaženého stupně. Pořadí 
řádů vlastního státu (většinou dané zákonnou vyhláškou) a řádů cizích států je obvykle 
určováno chronologickým kritériem doby ustanovení řádu. Při recepcích a oslavách 
cizích států mají přednost insignie vyznamenání státu, který má být uctěn. Analogicky, 
při ceremoniích řádu Božího hrobu budou nošeny insignie tohoto řádu přednostně před 
ostatními.

Precedence
Precedence jednotlivých členů řádu zastávajících zvláštní úřady jsou v souladu s čl. IV. 
II. dodatku Statutu následující:

1. Kardinál velmistr
2. Patriarcha velkopřevor
3. Asesor
4. Generální místodržitel
5. Generální guvernér
6. Generální viceguvernéři
7. Řádový kancléř
8. Řádový ceremoniář
9. Ostatní členové Rady velmistra
10. Ostatní členové Konzulty
11. Místodržitelé
12. Velkopřevorové místodržitelství
13. Regenti místodržitelství
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14. Magistrální delegáti
15. Velkopřevorové magistrálních delegací
16. Regenti magistrálních delegací
17. Převorové koadjutoři místodržitelství nebo magistrálních delegací
18. Představení sekcí (provinciálové)
19. Převorové sekcí (provincií)
20. Místní delegáti (komtuři)
21. Převorové místních delegací (komend)

V případě rovnosti funkce a stupně (hodnosti) se precedence řídí podle toho, kdo 
byl dříve jmenován do úřadu.

Statut do výčtu nezařazuje členy rady místodržitelství (popř. sekce nebo delegace), jeli-
kož nezastávají výkonnou funkci: jejich úloha je pouze konzultativní, a proto je jejich pozice 
určena podle jejich řádové hodnosti. 
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Titulatura (oslovování) a používání dekorací

Závěrem uvádíme několik přehledových tabulek shrnujících titulaturu (oslovení) užívanou 
při ceremoniích a oficiálních setkáních, když se obracíme na ty, kdo zastávají řídící funkci 
v řádu, duchovní a osoby s mimořádnými vyznamenáními. Během ceremonií a oficiálních 
setkání je vhodné, a to i v případě osobního přátelství, vyhnout se příliš familiárnímu 
oslovování směrem k představeným, dignitářům řádu, duchovním a ostatním autoritám. 
Za tabulkami s titulaturou následuje tabulka s přehledem užívání různých typů dekorací.

Přehledové tabulky pro řádné oslovení (titulaturu)

Úřady Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského

Oslovovaný Oslovení

kardinál velmistr Eminence

velkopřevor řádu 
latinský patriarcha jeruzalémský

Blaženosti

generální místodržitel Excelence

generální guvernér Excelence

generální viceguvernér Excelence

řádový kancléř Excelence (je-li biskupem) / oslovení odpoví-
dající řádové hodnosti (je-li laikem) 

řádový ceremoniář Excelence (je-li biskupem) / oslovení odpoví-
dající řádové hodnosti (je-li laikem)

velkopřevor místodržitelství Excelence

místodržitel Excelence

rada oslovení odpovídající řádové hodnosti nebo 
zastávanému úřadu, nebo akademickému 
titulu 

představený sekce (provincie)

převor sekce (provincie)

místní komtur

převor delegace (komendy)

Oslovení duchovních

Oslovovaný Oslovení

kardinál Eminence

(arci)biskup Excelence

monsignor Monsignore

kněz Důstojný pane



69

Oslovení osob v jednotlivých řádových stupních (hodnostech) a třídách

Oslovovaný Oslovení

rytíř kolany oslovení odpovídající řádové hodnosti nebo 
akademickému tituludáma kolany

rytíř velkého kříže

dáma velkého kříže

komtur s hvězdou (nebo velkodůstojník)

dáma komtur s hvězdou

komtur

dáma komtur

rytíř 

dáma

Souhrnná tabulka pro užívání dekorací

společenské 
uniformy  
(vojenské)

frak smoking společenský 
oděv  
(tmavý oblek)

medaile,  
kříže, 
hvězdy 

miniatury  
na levé straně 
hrudi 

miniatury  
„en brochette“ 
nebo na  
můstku

nepovoleno; pro řádové 
ceremonie je povoleno po- 
užití miniatur na můst-
ku nebo „en brochette“

nepovoleno

kolany jediná; na krku, 
pod motýlkem

jediná; na krku, 
pod motýlkem

nepovoleno nepovoleno

kordony  
(velkostuhy) 

jediný; od pra-
vého ramene 
k levému boku

jediný; od pra-
vého ramene 
k levému boku

nepovoleno nepovoleno

hvězdy na levé straně 
hrudi, pod  
dekoracemi 

na levé straně 
hrudi

nepovoleno nepovoleno

rozety nepovoleno nepovoleno nejvyšší ocenění, v knof-
líkové dírce (nenosí-li 
se miniatury na můstku 
nebo „en brochette“)

jediná;  
v knoflíkové  
dírce

smaltované 
odznaky

nepovoleno nepovoleno nepovoleno povoleno

pokyn na 
pozvánce
(en, fr, it, cz)

Uniform
Uniforme 
Uniforme So.
Uniforma

White tie
Cravate 
blanche
Cravatta bianca 
Bílý motýlek

Black tie
Cravate noire
Cravatta nera 
Černý motýlek

Suit
Costume sombre 
/ Jaquette 
Abito scuro
Společenský oblek
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Používání řádového znaku

Všechny podoby řádového znaku mají přesný význam a odkazují k různým úrovním 
organizačních struktur, které řádový znak užívají. 

Je kategoricky zakázáno používat různé podoby řádového znaku mimo institucio-
nální cíle, a žádný člen řádu tedy nemůže používat tento znak pro osobní účely.

Hlavičkový papír
Řádový znak, který je popsán v čl. 1 druhého dodatku Sta-
tutu, je možno používat pouze na úředních dokumentech 
a na hlavičkovém papíře nejvyšších výkonných orgánů řádu 
a Rady velmistra.

Místodržitelství (či magistrální delegace) smí používat ná-
sledující znak: Na stříbrném štítě jeruzalémský kříž smalto-
vaný červeně. Na zlaté přilbě, opatřené na vrcholku zlatou 
zeměkoulí převýšenou křížem, spočívá klenot trnové koru-
ny našeho Pána Ježíše Krista. Za štítem s přilbou a klenotem 
se nacházejí dva zkřížené bílé prapory s  červeným středo-
vým křížem jeruzalémským. Heslo zní „Deus lo vult“ („Bůh 
tomu chce“) a je napsáno římskými kapitálkami na rozekla-
né pásce pod štítem. Tento znak se nachází na levé straně 
dopisního papíru, s hlavičkou: „Rytířský řád Božího hrobu 
jeruzalémského“, a do středu pod znakem se uvádí jméno 
místodržitelství.

Sekce (provincie) smějí ve svých úředních dokumentech 
nebo na hlavičkovém papíře užívat následující znak: Na 
stříbrném štítě jeruzalémský kříž smaltovaný červeně. Hes-
lo zní „Deus lo vult“ („Bůh tomu chce“) a  je napsáno řím-
skými kapitálkami na rozeklané pásce pod štítem. Tento 
znak se nachází na levé straně dopisního papíru, s hlavič-
kou: „Rytířský řád Božího hrobu jeruzalémského“, pod ním 
se uvádí jméno místodržitelství, na němž sekce závisí, a do 
středu je vepsán název sekce.

Místní delegace (komendy) smějí ve svých úředních do-
kumentech nebo na hlavičkovém papíře užívat pouze ná-
sledující znak: Červený jeruzalémský kříž umístěný na levé 
straně listu papíru, s hlavičkou: „Rytířský řád Božího hro-
bu jeruzalémského“, pod ním je uvedeno jméno místodrži-
telství, popř. i sekce, na níž komenda závisí, a poté název 
komendy.
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Pro veškerou vnitřní řádovou korespondenci (mezi místodržitelstvím, magistrální de-
legací, sekcemi, komendami a příslušníky řádu) je možno hlavičkový papír opatřit podpisem 
výlučně toho, kdo zastává výkonný úřad, a v mezích jeho vlastní kompetence. Pro jednotný 
styl prezentace je vyžadováno, aby hlavička místodržitelství, magistrální delegace, sekcí 
i komend byla v jazyce příslušné země. Hlavičkový papír řádu mohou nechat vytisknout 
výlučně místodržitelé, magistrální delegáti, představení sekcí a místní komtuři, kteří jsou 
za správnost tisku a jeho použití přímo odpovědni. Použití úředního hlavičkového papíru 
nebo papíru nesoucího řádový znak je povoleno pouze v úředním styku pro oficiální, vnitřní 
a vnější řádovou korespondenci. Žádný z členů řádu nemůže používat hlavičkový papír 
řádu či papír nesoucí řádový znak pro korespondenci osobní. Řádový znak a jeho varianty 
nemohou být reprodukovány ani používány jednotlivými členy řádu, neboť identifikují 
specifické struktury řádu, a nemohou být užívány z osobních důvodů.

Vizitky
Členové řádu mohou na svou vlastní vizitku umístit pouze řádový kříž, a to v horním 
levém rohu, nejlépe vyražený slepotiskem, nebo v rudé barvě krve; dále mohou na vizitce 
uvést profesní či akademický titul, jméno, příjmení a řádový stupeň či třídu.

Příklad:

Pouze místodržitelé, magistrální delegáti, představení sekcí a místní komtuři mohou 
tisknout svou hodnost i zastávaný úřad na vizitce, jež bude užívána pouze v omezeném 
počtu případů, kdy výše uvedení hodnostáři jednají a vystupují jako představitelé řádu. 
Tyto vizitky ale neužívají v běžných společenských a profesních vztazích.

Příklad:

Prof. RNDr. Franco BIanchi, Ph.D.
velkodůstojník Rytířského řádu  
Božího hrobu jeruzalémského

komtur Prof. RNDr. Franco BIanchi, Ph.D.

Místodržitel pro Svahilsko
Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského

velkodůstojník Prof. Franco BIanchi, Ph.D.

Místní komtur vídeňské komendy  
rakouského místodržitelství  

Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského
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Používání řádové titulatury a řádových znaků v jakýchkoli jiných případech (gra-
tulační vizitky, doprovodné vizitky atd.) není povoleno.

Místodržitelé, magistrální delegáti, představení sekcí a místní komtuři jsou odpo-
vědni za kontrolu toho, že v oblasti jejich působnosti či kompetence jsou tyto předpisy 
respektovány a dodržovány.

Publikace
Použití řádové záštity, znaků a insignií v publikacích jakéhokoli typu je podřízeno 
předchozímu písemnému souhlasu místodržitelství (či magistrální delegace) nebo Rady 
velmistra, a to podle okolností a jednotlivých případů, jejichž posouzení je v pravomoci 
místodržitele.

Vztahy se sdělovacími prostředky
Žádný člen řádu nesmí udílet rozhovory, vydávat prohlášení, zveřejňovat články či fotogra-
fickou dokumentaci týkající se řádu bez předchozího písemného souhlasu místodržitele 
(či magistrálního delegáta), který je před Radou velmistra výlučně odpovědný za ko-
rektnost informací a vhodnost jejich zveřejnění, jež závisí na konkrétních okolnostech.
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Úřední povaha italské verze

N. B. Bez ohledu na dostupné překlady těchto pravidel do různých jazyků, jedinou au-
tentickou a oficiální verzí je text v italském jazyce.
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