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Statut Řádu 
Jméno a poslání Řádu 
1. Ustanovuje se nové, celosvětové duchovní společenství „Řád ochránců Boží vůle na 

Zemi“, (dále v textu jen „Řád“). 

2. Posláním Řádu je ochraňovat Boží vůli na Zemi. 

3. Základ cesty Řádu tvoří sedm Sloupů: Učení Pravdy, Zákony Řádu, Duchovnosti Řádu, 
Statut Řádu, Záře Řádu, Trojí ponaučení a Jediný chrám Nejvyššího. 

4. Řád vykonává bohoslužebné a jiné obřadní úkony. 

Znak, barvy a heslo Řádu 
1) Znakem Řádu je šesticípá hvězda, složená ze dvou rovnostranných trojúhelníků, 

protilehle na sobě ležících. Obrysy hvězdy jsou v barvě červené na zeleném podkladě 
kruhového tvaru. Vnitřek hvězdy je stříbrný a nachází se v něm číslice sedm v červené 
barvě. Okraj znaku je lemován pásem v barvách duhy. Ve spodní části duhy se nachází 
půlměsíc v modré barvě, který se svými hroty dotýká obou konců vodorovné strany 
trojúhelníku. 

2) Barvy Řádu jsou zelená a stříbrná. 

3) Heslo Řádu zní: „Duši i tělo pro Stvořitele!“ 

4) Rozměry znaku a odstíny barev jsou stanoveny v „Obřadních předpisech“. 

Členství, práva a povinnosti členů Řádu 
1) Členem Řádu (dále v textu jen „člen“) se může stát každý, kdo věří v Boha Trojjediného 

a chce Jemu sloužit. Nerozhoduje ani vyznání, ani barva pleti nebo národnost, ani 
pohlaví nebo stáří. 

2) Řád má sedm stupňů svěcení: poutník, hledač pokladů, učedník, kazatel, tovaryš, mistr 
a velmistr. Pro muže platí v plném rozsahu, ženy mohou dosáhnout nejvýše 
kazatelského stupně. Propůjčení jednotlivých stupňů svěcení je vázáno na odpovídající 
vědění a způsob žití. 

3) Přijímat nové členy může každý člen, který dosáhl stupně svěcení tovaryše a to dospělé 
na jejich přání, nedospělé na přání rodičů či vychovatelů, udělením duchovnosti uvítání, 
čímž nový člen získá stupeň svěcení poutníka. Člen je pokládán za dospělého po 
dovršení šestnácti let. 

4) Pro získání stupňů svěcení hledače pokladů, učedníka, kazatele a tovaryše je zapotřebí 
absolvování řádových škol. 
Bližší předpisy ohledně řádových škol obsahuje „Statut pro školy Řádu“. 
Pro stupně svěcení mistra a velmistra již nejsou řádové školy. 

5) Jednotlivé stupně svěcení (mimo poutníka) propůjčuje Řád udělením duchovnosti 
osvícení. 

6) Velekněz může propůjčit kterémukoli členu, bez běžných podmínek, jakýkoli stupeň 
svěcení. 
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7) Neodpovídá-li způsob žití některého člena jeho stupni svěcení, může mu být snížen 
nadřízeným činitelem nejméně v hodnosti mistra. Je-li členovi odejmut stupeň svěcení 
poutníka, znamená to ztrátu členství. Členství se ruší rovněž dobrovolným vystoupením. 

8) V oficiálním styku se členové navzájem oslovují „bratře“, „sestro“. 

9) Žádná práce pro Řád není přidělována jako povinná. Každý člen vykonává to, co jako 
úkol dobrovolně přijal od příslušného činitele Řádu. 

10) Každý má právo v souladu s „Obřadními předpisy“ nosit řádový úbor. 

11) Každý člen může předkládat svá přání, návrhy nebo stížnosti příslušnému orgánu Řádu 
a podílet se tak na duchovním či organizačním růstu Řádu. 

12) Každý člen je povinen podřídit se statutárním předpisům. 

13) Každý člen podporuje Řád dobrovolně finančními příspěvky. 

14) Bližší předpisy týkající se členství jsou obsaženy v „Ustanoveních řádového života 
v kruzích Řádu“.15. 

Členění a orgány Řádu 
1) Řád ve svém územním rozdělení je členěn na kruhy a to: Základní, Vrchní a Hlavní. 

2) Pro řádné plnění svého poslání má Řád tyto orgány: 

územní (pro jednotlivé kruhy): 

a)  Základní trojka 

b)  Vrchní čtyřka 

c)  Hlavní pětka 

společné (pro celý Řád): 

a)  Řídící sedma 

b)  Primárium 

c)  Přípravný a Zvláštní sbor 

d)  Kněžský sbor. 

Základní kruh 
1) Základní kruh sdružuje členy v určitém obvodu. Členové rozptýleni mimo tento kruh se 

hlásí k nejbližšímu Základnímu kruhu. 

2) Základní kruh vyvíjí svou činnost a správu pomocí Základní trojky. 

3) Základní kruh se může ustavit tam, kde nejméně 21 dospělých osob přijalo členství 
v Řádu. Ustavení schvaluje příslušná Vrchní čtyřka, která též vymezuje obvod 
Základního kruhu. 

4) Základní kruh se schází ke členskému shromáždění jednou ročně a svolává jej Hlava 
trojky veřejným oznámením, nejpozději sedm dní před zasedáním. 

5) Členské shromáždění může být svoláno i mimořádně, rozhodne-li tak Základní trojka, 
nebo požádá-li o to nejméně 14 dospělých členů Základního kruhu. 
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6) K platnému usnášení je třeba přítomnosti nejméně poloviny dospělých členů Základního 
kruhu. Nesejde-li se tento počet, koná se členské shromáždění o 14 dnů později za 
jakéhokoli počtu přítomných dospělých členů. 

7) Pro přijetí návrhu je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. Hlasovat může 
jen dospělý člen a pouze osobně. Hlasování je veřejné. 

8) Na členském shromáždění Základního kruhu se projednávají otázky řádového života 
a potřeb Základního kruhu. 

9) Podrobné údaje o činnosti Základního kruhu jsou obsaženy v „Ustanoveních řádového 
života v kruzích Řádu“. 

Základní trojka 
1) Základní kruh řídí Základní trojka, jež je tříčlenná. Tvoří ji Hlava trojky a dva 

pomocníci. 

2) Hlavu trojky jmenuje a odvolává příslušná Vrchní čtyřka. Pomocníky si vyhledává 
Hlava trojky z dobrovolných členů Řádu. 

3) Hlava trojky musí mít nejméně stupeň svěcení kazatele, pomocníci stupeň svěcení 
učedníka. 

4) Sídlo Základní trojky schvaluje příslušná Vrchní čtyřka. 

5) Základní trojka pečuje o řádový život Základního kruhu. 

6) Podrobné údaje o činnosti Základní trojky jsou obsaženy v „Ustanoveních řádového 
života v kruzích Řádu“. 

Vrchní kruh 
1) Vrchní kruh sdružuje Základní kruhy určitého obvodu. Počet Základních kruhů 

tvořících Vrchní kruh a jeho obvod určuje a vymezuje příslušná Hlavní pětka. 

2) Vrchní kruh řídí Vrchní čtyřka, jež je čtyřčlenná. 
Tvoří ji Hlava čtyřky a tři asistenti. 

3) Hlavu čtyřky a její asistenty jmenuje a odvolává příslušná Hlavní pětka. 

4) Hlava čtyřky musí mít nejméně stupeň svěcení tovaryše, asistenti stupeň svěcení 
kazatele. 

5) Sídlo Vrchní čtyřky schvaluje Hlavní pětka. 

6) Vrchní čtyřka pečuje o řádový život ve svém kruhu. 

7) Podrobné údaje o činnosti Vrchní čtyřky jsou obsaženy v „Ustanoveních řádového 
života v kruzích Řádu“. 

Hlavní kruh 
1) Hlavní kruh sdružuje Vrchní kruhy v určitém obvodu. Počet Vrchních kruhů tvořících 

Hlavní kruh a jeho obvod určuje a vymezuje Řídící sedma. 

2) Hlavní kruh řídí Hlavní pětka, jež je pětičlenná. Tvoří ji Hlava pětky a čtyři radní. 

3) Hlavu pětky a její radní jmenuje a odvolává Řídící sedma. 
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4) Hlava pětky musí mít nejméně stupeň svěcení tovaryše, radní stupeň svěcení kazatele. 

5) Sídlo Hlavní pětky schvaluje Řídící sedma. 

6) Hlavní pětka pečuje o řádový život ve svém kruhu. 

7) Podrobné údaje o činnosti Hlavní pětky jsou obsaženy v „Ustanoveních řádového života 
v kruzích Řádu“. 

Vedoucí činitelé Řádu 
1) Vedoucími činiteli Řádu jsou: velekněz, velmistr a první mistr Řádu. 

2) První činitel Řádu je velekněz, který vytyčuje cestu Řádu. Vede Řád prostřednictvím 
Řídící sedmy. Úřad velekněze končí odstoupením, úmrtím či odvoláním. Velekněz 
vyvolí svého nástupce a zasvětí jej do svého úřadu. V případě, že velekněz odstoupí či 
zemře, aniž by vyvolil svého nástupce, rozhodne do 49 dnů soudce, kdo bude povolán 
do tohoto úřadu. Do té doby vykonává velekněžský úřad hostitel, jako úřadující 
velekněz. Odvolání z úřadu velekněze je možné jen na základě výroku soudce. 

3) Druhý činitel Řádu je velmistr. Dbá, aby cesta Řádu byla schůdná v praktickém životě. 
Řídí se směrnicemi Řídící sedmy. Tyto úkoly plní prostřednictvím svých mistrů. 
V případě odstoupení, úmrtí či odvolání velmistra, vykonává jeho úřad první mistr 
Řádu, jako úřadující velmistr do doby jmenování nového velmistra. Jmenování do úřadu 
velmistra Řádu provádí velekněz. 

4) Velekněz i velmistr zastupují Řád před úřady státní a veřejné správy, i vůči jiným 
organizacím a podepisují se právoplatně ve všech záležitostech Řádu. 

5) Třetí činitel Řádu je první mistr, který je zástupcem velmistra. Plní a zajišťuje úkoly 
velekněze a velmistra. Jmenování do úřadu prvního mistra Řádu provádí velekněz na 
návrh velmistra. 

Řídící sedma 
1) Řídící sedma je nejvyšším orgánem Řádu a je sedmičlenná. Hlavou sedmy je velekněz. 

Sídlo Řídící sedmy je v Karlových Varech. 

2) Členem Řídící sedmy může být pouze člen, který dosáhl stupně svěcení tovaryše. 

3) Členové Řídící sedmy jsou vyjmuti z pravomoci velmistra Řádu. 

4) Jmenování či odvolání členů Řídící sedmy provádí jen velekněz a to písemnou formou. 
Obvykle platí zásada, že do tohoto orgánu bývá povýšen jen člen Primária. Na 
uprázdněné místo v Řídící sedmě musí být nový člen jmenován do 49 dnů. 

5) Ve zvláštních případech může velekněz do Řídící sedmy jmenovat kohokoli a bez 
jakýchkoli podmínek. 

6) Členství v Řídící sedmě je spojeno s těmito kněžskými úřady: velekněz, hostitel, 
obřadník, vyslanec, 2. strážce, soudce, zákoník. 

7) Členové Řídící sedmy se zdržují, pokud není někdo z nich odvolán na jiný úsek práce 
v Řádu, v sídle Řídící sedmy, kde také bydlí. 

8) Zasedání Řídící sedmy svolává velekněz. Řídící sedma se schází ke svému zasedání 
nejméně jednou za měsíc. 
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O mimořádné zasedání Řídící sedmy může požádat kterýkoli člen tohoto orgánu, pokud 
svolání uzná velekněz za odůvodněné. 

9) Zasedání Řídící sedmy může být Hlavou sedmy prohlášeno za důvěrné, případně tajné. 

10) Hlava sedmy může na zasedání Řídící sedmy pozvat jako hosty další členy, případně 
i nečleny Řádu. Hosté však nemají hlasovací právo. 

11) Zasedání Řídící sedmy řídí Hlava sedmy. V případě, že se velekněz nemůže zúčastnit 
osobně zasedání, které svolal, pověří písemně některého člena Řídící sedmy řízením 
příslušného zasedání. Po dobu tohoto zasedání přebírá tento člen práva Hlavy sedmy. 

12) Pro právoplatné usnášení zasedání Řídící sedmy je zapotřebí nejméně pěti členů Řídící 
sedmy. Řídící sedma se usnáší prostou většinou hlasů přítomných členů. Zdržet se 
hlasování není přípustné. Hlasování je veřejné a děje se zdvižením ruky. Každý člen má 
právo dát svůj odchylný názor zaprotokolovat. Hlava sedmy má právo zvrátit výsledek 
hlasování. Usnesení Řídící sedmy schvaluje na závěr svého jednání svým podpisem 
Hlava sedmy a vyhlásí jej. 

13) Působnost Řídící sedmy se vztahuje na vše co je nutné a žádoucí k tomu, aby Řád plnil 
své poslání a dosáhl vytčeného cíle. Řeší v zásadě všechny otázky Řádu jak duchovní, 
tak správní. Koná vrchní dozor nad všemi řádovými orgány. 

14) Podrobné údaje o činnosti Řídící sedmy jsou obsaženy v „Předpisech o členství v Řídící 
sedmě“. 

Primárium 
1) Primárium je 49 členný pracovní sbor primáristů. 

2) Primárium má dvě části: duchovní a světskou. 
Duchovní část se člení na 3 skupiny: věroučnou, obřadní a badatelskou. 
Světská část se dělí na 4 skupiny: charitativní, školní, organizační a administrativní. 
Každá část Primária má sedm členů. 

3) Duchovní část Primária řídí velekněz, světskou část velmistr. 

4) Členem Primária může být pouze člen, který dosáhl stupně svěcení tovaryše. 

5) Jmenování či odvolání členů Primária provádí velekněz, pro světskou část též velmistr 
a to písemnou formou. Obvykle platí zásada, že do tohoto orgánu bývá povýšen jen člen 
Přípravného sboru. Na uprázdněné místo v Primáriu musí být nový člen jmenován do 
49 dnů. 

6) Ve zvláštních případech může velekněz do Primária jmenovat kohokoli a bez jakýchkoli 
podmínek. 

7) Členství v Primáriu může být spojeno s kněžským úřadem, není to však podmínkou. 

8) Primárium se schází k řádnému zasedání jednou za sedm let. Mimořádné zasedání může 
být uskutečněno z jakéhokoli důvodu, usnese-li se na tom Řídící sedma. Řádné 
i mimořádné zasedání Primária svolává Řídící sedma, v jejímž sídle se také koná. 

9) Zasedání Primária předsedá Řídící sedma. Jednání řídí velekněz nebo jím pověřený člen 
Řídící sedmy. 

10) Velekněz může na zasedání Primária pozvat jako hosty další členy, případně i nečleny 
Řádu. Hosté však nemají hlasovací právo. 
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11) Zasedání Primária jedná a rozhoduje jen o otázkách plynoucích z náplně duchovní části. 

12) Pro právoplatné usnášení zasedání Primária je zapotřebí přítomnosti nejméně 35 
primáristů. Zasedání Primária se usnáší prostou většinou hlasů přítomných primáristů. 
Zdržet se hlasování není přípustné. Hlasování je veřejné a děje se zdvižením ruky. 
Usnesení zasedání Primária schvaluje svým podpisem velekněz. 

13) Zasedání světské části Primária jedná a rozhoduje jen o otázkách plynoucích z náplně 
světské části. Jednání řídí velmistr, či 1. mistr nebo velmistrem pověřený mistr. 
Velmistr může na toto zasedání pozvat jako hosty další členy, případně i nečleny Řádu. 
Hosté však nemají hlasovací právo. 

14) Zasedání světské části Primária se může konat pouze v rámci zasedání Primária. 

15) Pro právoplatné usnášení světské části Primária je zapotřebí přítomnosti nejméně 21 
primáristů z této části. Způsob usnášení i hlasování je stejný jako při zasedání Primária. 
Usnesení zasedání světské části Primária je nedílnou součástí usnesení zasedání 
Primária. 

16) Působnost Primária se vztahuje na řešení otázek plynoucích z náplně jednotlivých 
skupin. 

17) Podrobné údaje o činnosti Primária jsou obsaženy v „Předpisech o členství v Primáriu, 
Přípravném a Zvláštním sboru“. 

Přípravný sbor a Zvláštní sbor 
1) Přípravný sbor je zřízen pro přípravu členů, kteří dosáhli stupně svěcení tovaryše pro 

vstup do Primária nebo do Zvláštního sboru. 

2) Přípravný sbor a Zvláštní sbor řídí 1. mistr Řádu dle směrnic velekněze a velmistra. 

3) Přípravný sbor je rozdělen na skupiny, které jsou shodné se skupinami Primária tím, že 
učební osnovy přípravných skupin odpovídají pracovní náplni jednotlivých skupin 
Primária. Osmou skupinou Přípravného sboru je skupina zvláštní, která má učební 
osnovy odpovídající náplni Zvláštního sboru. 

4) Zařazování do jednotlivých skupin Přípravného sboru a Zvláštního sboru provádí 1. 
mistr Řádu. 

5) Zvláštní sbor plní úkoly, které nejsou pracovní náplní Primária. 

6) Podrobné údaje o činnosti Přípravného sboru a Zvláštního sboru jsou obsaženy 
v „Předpisech o členství v Primáriu, Přípravném a Zvláštním sboru“. 

Kněžský sbor a pověřenci Řádu 
1) Kněžský sbor tvoří členové Řídící sedmy, kterým přísluší kněžské úřady a členové, kteří 

jsou pověřeni kněžským úřadem. 

2) Kněžské úřady propůjčuje velekněz na návrh Řídící sedmy nebo z vlastního rozhodnutí. 
Odvolání z těchto kněžských úřadů může být provedeno opět veleknězem na návrh 
Řídící sedmy nebo z vlastního rozhodnutí. Odvolání z kněžského úřadu je též možné na 
základě výroku soudce. 

3) Podrobné údaje o Kněžském sboru jsou obsaženy v „Chrámovém statutu“. 
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4) Pověřenci Řádu jsou ti členové, kteří nejsou kněží, ale jsou přijetím duchovnosti 
pověření oprávněni vykonávat jednu či více duchovností. 

5) Podrobné údaje o činnosti pověřenců Řádu jsou obsaženy v „Předpisech pro 
pověřeneckou službu“. 

Řádový život 
6) Řádový život je takový vnitřní i vnější život, který je prodchnut duchem Sloupů Řádu. 

7) Členové se podílejí na řádovém životě svou účastí na obřadech duchovností a oslavách 
září a rozšiřováním svých znalostí Sloupů Řádu navštěvováním různých přednášek, 
besed a řádových škol. 

8) Řád provozuje tři stupně škol a to: Základní, Vrchní a Hlavní. 
V Základních školách lze dosáhnout vědění pro stupeň svěcení hledače pokladů 
a učedníka. Ve Vrchních školách vědění pro stupeň svěcení kazatele a v Hlavních 
školách (které jsou již jen pro muže) vědění pro stupeň svěcení tovaryše Řádu. 

9) Řádový život v kruzích Řádu je řízen orgány Řádu. 

10) Podrobné údaje o náplni řádového života jsou obsaženy v „Ustanoveních řádového 
života v kruzích Řádu“. 

Závěrečné ustanovení 
Veškeré změny a doplňky tohoto Statutu mohou být provedeny pouze veleknězem se 
souhlasem soudce a ve spolupráci se zákoníkem Řádu. 

 

– – – – – – – 

 


