
Zum Jubiläum von St. Ludmila öffnet sich der Pilgerweg und Radweg "Via Ludmila"  und führt Pilger
 in Zeit und Geographie auf den Spuren ihrer ersten Nachkommen bis zur Gegenwart .

K výročí sv. Ludmily se otevírá poutní cesta a cyklostezka "Via Ludmila", časově 
a geograficky vedoucí poutníky po stopách jejích prvních potomků až do současnosti.  

Výročí 1100. úmrtí (15.9.921) první české historicky doložené kněžny Svaté Ludmily 15.9.2021
K výročí sv. Ludmily se otevírá poutní cesta a cyklostezka Via Ludmila, časově a geograficky 

vedoucí své poutníky po stopách prvních potomků kněžny a světice až k těm současným  

K výročí sv. Ludmily se otevírá poutní cesta a cyklostezka Via Ludmila, časově a geograficky 
vedoucí své poutníky po stopách prvních potomků kněžny a světice až k těm současným  

Princess St. Ludmila and her grandson Prince St. Wenceslaus are the main 
thpatrons of the Bohemian Lands. Wenceslaus was the 4  Prince of  Bohemía, an 

rdolder son of the 3  Prince Vratislav I and his wife Drahomíra. Wenceslaus's 
violent death was plotted, according to legend, by his younger brother 

Prince Boleslaus I. 

Kateřina Saská (*1453 † 1509) - viz výše 
- byla v 5. generaci potomkem římského císaře 

a 11. českého krále Karla IV. Lucemburského a přes jeho 
matku Elišku Přemyslovnu v 11. generaci potomkem 

prvního historicky doloženého českého panovnického páru 
Bořivoje I. Přemyslovce a sv. Ludmilu.                    

 

 (1.)sv. Ludmila Pšovská 
  Bořivoj I. Přemyslovec oo

Vratislav I. Přemyslovec (2.)
 Drahomíra ze Storodanoo

Boleslav I. Přemyslovec (3.)
Boleslav II.Přemyslovec (4.) 
Oldřich I. Přemyslovec (5.) 

oo Božena 
Břetislav I. Přemyslovec (6.)

 Jitka ze Schweinfurthu oo
Vratislav (II.) I. Přemyslovec (7.)

 Svatava Polskáoo
Vladislav I. Přemyslovec (8.)

 Richenza z Berguoo
Vladislav (II.) I. Přemyslovec (9.) 

 Judita Durynskáoo
Přemysl I. Otakar Přemyslovec (10.)

 Konstancie Uherská oo
Václav I. Přemyslovec (11.)

 Kunhuta Štaufskáoo
Přemysl II. Otakar Přemyslovec (12.)

 Kunhuta Haličskáoo
Václav II. Přemyslovec (13.) 

 Guta Habsburskáoo
Eliška Přemyslovna (14.)

 Jan Lucemburský oo
Karel IV. 

Lucemburský
 (15.)

16. Zikmund Lucemburský 
17. Alžběta oo Albrecht II. Habsburský, 

18. Anna Habsburská oo Vilém III. Saský, 
19. Kateřina Saská oo Jindřich II. z Poděbrad, 

20. Anna Kateřina oo Jindřich IV. z Hradce,
21. Adam I. z Hradce, 
22. Jáchym z Hradce,
 23. Adam II. z Hradce,

24. Lucie Otýlie z Hradce oo Vilém Slavata,
25. Jáchym Oldřich Slavata,

 26. Anna Lucie Slavatová oo Oldřich Adolf Vratislav Sternberg,
27. František Leopold Sternberg (264.)

auto

vLAST NAŠICH VLASTÍ

Rodokmen 
duchovní

Schéma apoštolské posloupnosti představuje tak Duchovní rodokmen, do kterého je včleňován každý svěcenec svým svěcením. 
Podstatné je přitom svěcení biskupské, protože nižší stupně svěcení (jáhne, kněz) nemohou tak získanou duchovní moc dále předávat. 

Samozřejmě je důležité, jak se jednotliví biskupové střídali na příslušných biskupských stolcích. Jejich posloupnost je ale možná ještě 
významnější - totiž od kterého biskupa oni sami svěcení přijali. Takto lze totiž vysledovat dlouhou řadu svěcenců (ti, kteří svěcení přijímají) 

a jejich světitelů (svěcení udělují). I když církev doklady o svěcení uchovává a eviduje, 
je k dispozici jejich systematický soupis až v posledních 

pěti stech letech. 

Benedikt XIV. 
*31.3.1675 Bologne † 3.5.1758 Řím  

 Benedikt XIV. získal biskupské svěcení od Benedikta XIII. 16.7.1724 ještě jako biskup v Teodézii.  

Benedikt XIII.  
*2.2.1649 Gravina u Bari † 21.2.1730   

Josef Maria Thun-Hohenstein je potomek sv. Ludmily ve 34. generaci. 
Pocházel ze starého šlechtického rodu Thunů, z větev Castell Fondo. Jeho rodiči byl Josef Jan hrabě Thun-Hohenstein-Castell Fondo (*1662 † 1728) a Margareta 
Veronika z Thunu (c. 1693 † 1762) z větve Castell-Thun. Práva a teologii studoval v Salzburgu. Dne 14.10.1741 ho Marie Terezie jmenovala a papež potvrdil jako 

biskupa v rakouském Bursku. Dne 16.12.1753 mu udělil biskupské svěcení papež Benedikt XIV. V roce 1761 (19.11.) byl jednomyslně zvolen biskupem 
pasovským, 29.3.1762 byl ve funkci potvrzen a 23.5.1762 se ujal úřadu. 

 
 

Zikmund Kryštof Schrattenbach pocházel ze šlechtického rodu, který v polovině 15. století přesídlil z Frank do Štýrska. Byl synem zakladatele moravské větve rodu 
Oty Jindřicha hraběte ze Schrattenbachu (*1675 † 1741) a Marie Anny Terezie hraběnky z Wildensteinu (*1667 † 1737). Byl synovcem v letech olomouckého biskupa 

(1711-1738) a neapolského místokrále Wolfganga Hannibala kardinála Schrattenbacha (*1660 † 1738). Mezi jeho sourozence patřil moravský zemský hejtman (v letech 
1763-1770) František Antonín hrabě ze Schrattenbachu (*1712 † 1783). Dalším bratrem byl probošt kolegiální kapituly v Brně hrabě Jan Rudolf (*1705 † 1751). Jeho 

synovcem byl Vincenc Josef hrabě ze Schrattenbachu (*1744 † 1816) v letech 1800-1816 3. biskup brněnský. Zikmund Kryštof po svých studiích v Salcburku odcestoval 
do Říma na studia teologie. Kněžské svěcení mu bylo uděleno ve věku 25 let 10.1.1723. Roku 1733 dostal své místo a hlas v salcburské dómové kapitule. V letech 

1753-1771 zde poté vykonával funkci salzburského arcibiskupa. Jeho slavnostní příjezd do města se uskutečnil 7.5.1753. Za jeho úřadování byli jako hudebníci
 arcibiskupské kapely angažováni Leopold Mozart a jeho syn Wolfgang. Kapelníkem dvorní hudby byl Johann Michael Haydn, jenž byl také autorem rekviem 

zkomponovaného u příležitosti pohřbu arcibiskupa v prosinci 1771. Ostatky arcibiskupa Schrattenbacha byly pochovány v kryptě salcburské katedrály.
 

II. zastavení petřínské cesty 
– Ježíš bere na sebe kříž. 

Donátor kaple: 17. biskup královéhradecký 
v letech 1831-1875 

Karel Boromejský Hanl z Kirchtreu 
(*4.9.1782 Krbice 

† 7.10.1874 Hradec Králové).
Vysvěcen 

Bishop Karel Boromejský Hanl z Kirchtreu 
† MicroData Summary for Karel Boromejský 

Hanl z Kirchtreu
6.5.1832

Bishop Karel Boromejský Hanl z Kirchtreu 
 Bishop of Hradec Králové

Jeroným hrabě Colloredo z Wal(d)see a Melsuje potomek sv. Ludmily v xx generaci 
Jeroným se narodil jako pátý z osmnácti potomků říšského vicekancléře Rudolfa Josefa hraběte Colloreda z Waldsee a Melsu, jeho manželky Marie Františky 
Gabriely, rozené hraběnky ze Starhembergu. V roce 1724 povýšil císař Karel VI. rod do říšského hraběcího stavu a v roce 1763 udělil císař František I. Štěpán 
rodu říšský knížecí stav podle práva primogenitury. Jeroným byl v letech 1761-1772 biskup gurský a v letech 1772–1803 poslední vládnoucí kníže-arcibiskup 

Salcburského knížecího arcibiskupství, poté ještě duchovní správce salcburské arcidiecéze z Vídně až do svého skonu v roce 1812. 
Dne 17.5.1776 od něj získal biskupské svěcení Antonínovi Theodor Colloredo

 

Antonín Theodor Colloredo- d -Mels  1. arcibiskup olomoucký 1777-1811Wal see
17.5.1778 biskupské svěcení (Jeroným Colloredo- )Waldsee

1803-1811 kardinál  

Josef Maria Thun-Hohenstein 
*24.5.1713 Trient † 15.6.1763 Mattighofen

Zikmund Kryštof Schrattenbach 
*28.2.1698 Štýrský Hradec † 16.12.1771 Salzburg 

Jeroným Colloredo
*31.5.1732 Vídeň † 20.5.1812 Vídeň 

Antonín Theodor Colloredo
*17.7.1729 Vídeň † 12.9.1811 Kroměříž

Maria Tadeáš Trauttmansdorff
28.5.   1761 Graz † 20.1.1819 Vídeň

*

*

Ondřej Alois hrabě Ankwicz 
*22.6.1777 Krakov † 26.3.1838 Praha 

25. arcibiskup pražský a 13. primas český 
donátor kaple: IV. zastavení

  petřínské cesty 
– Ježíš se setká s milou

 matkou svou. 

Karel Hanl z Kirchtreu  *1782 † 1874Augustin Bartoloměj Hille  *1786 † 1865

I. zastavení petřínské cesty  
– Pilát odsuzuje Ježíše k smrti. 

Donátor kaple: 11. biskup litoměřický (1832-1865)
 Augustin Bartoloměj Hille

 (*2.12.1786 Velký Šenov † 26.4.1865 Litoměřice).

František Vilém Tippmann  *1786 † 1827

VIII. zastavení petřínské cesty 
– Dcery Jerusalémské oplakávají Ježíše. 

Donátor kaple: světící biskup
 kanovník kapitoly Svatovítské v letech 1833-1857

 František Vilém Tippmann  
(*11.6.1786 Jáchymov † 26.6.1857 místo).

přímý potomek sv. Ludmily v 27. generaci

V pořadí 247. papež (1740-1758) Benedikt XIV., vlastním jménem Prospero Lorenzo Lambertini pocházel ze šlechtické rodiny. Po studiích na prestižní římské Collegio
Clementino získal v roce 1694 doktorát z teologie a práva. Od té doby se datuje jeho církevní kariéra ve vyšších církevních úřadech. V letech 1724-1727 byl titulární 

arcibiskup Teodosijský (16.7.1724 získal biskupské svěcení od Benedikta XIII.), v letech 1727-1731 arcibiskup v arcidiecézi Ancona-Osimo, 1728-1740 kardinál-kněz 
v římské bazilice Sv. Kříže v Jeruzalémě a od roku 1731 také arcibiskup arcidiecéze v Bologni. Papežem byl konkláve zvolen 17.8.1740. Patřil k těm pontifikům, jejichž 
mravní a morální příklad zanechal v dějinách papežství nesmazatelnou stopu. Do církevní historie se zapsal také pod přívlastkem “papež-učenec”. Stal se nesporně 
nejvýznamnějším a nejsympatičtějším papežem 18. století. Byl velmi výraznou osobností. Nechyběla mu duchaplnost a smysl pro humor, nebyl úzkoprsý ani ješitný, 
nevšímal si lichotek ani urážek. Někdy si neváhal tropit posměch ze své vlastní důstojnosti. Jednou se prý vyjádřil:” Ačkoli je v mé hrudi uzamčena veškerá pravda, 

musím doznat, že nemohu najít klíč.”

 
Biskupské svěcení získal od Benedikta XIV. 18.2.1742 Josef Maria Thun-Hohenstein.

Josef Maria Thun-Hohenstein získal biskupské svěcení 18.2.1742 od Benedikta XIV. 

Zikmund Kryštof Schrattebach získal biskupské svěcení 16.12.1753 od Josefa Marii Thun-Hohensteina

Dne 16.12.1753 od něj získal biskupské svěcení Zikmund Kryštof Schrattebach. 

Dne 14.4.1762 od něj získal biskupské svěcení Jeroným Colloredo. 

Jeroným Colloredo získal biskupské svěcení 14.4.1762 od Zikmunda Kryštofa Schrattenbacha 

Od přímého potomka sv. Ludmily v 27. generaci papeže 
Benedikta XIII. 

16.7.1724 získal biskupské svěcení  Prospero Lorenzo Lambertini, 
v letech 1740-1758 papež Benedikt XIV. 

(*31.3.1675 Bologne † 3.5.1758 Řím).
29.12.1743 od něj získal biskupské svěcení titulární arcibiskup naziánský

Enrique kardinál Enríquez (*30.9.1701 † 25.4.1756).
16.3.1749 od něj dostal biskupské svěcení velký inkvizitor 

Manuel Quintano Bonifaz (*1699 † 18.12.1774).
28.6.1761 od něj získal biskupské svěcení patriarcha Západní Indie

Bonaventura kardinál Córdoba (*23.2.1724 † 6.1.1777). 
22.8.1773 od něj získal biskupské svěcení titulární arcibiskup seleucký

Giuseppe kardinál Pamphilj (*11.11.1751 † 10.2.1816)
17.8.1800 od něj získal biskupské svěcení Francesco Castiglioni, 
v letech 1829-1830 papež Pius VIII. (*20.11.1761 † 30.11.1830).

3.6.1827 od něj získal biskupské svěcení Giovanni Maria Mastai-Ferretti, 
v letech 1846-1878 papež bl. Pius IX. (*13.5.1792 † 7.2.1878).
22.11.1857 od něj získal biskupské svěcení arcibiskup edesský

Gustav Adolf kardinál zu Hohenlohe-Schillingsfürst 
(*26.2.1823 † 30.10.1896).

28.6.1868 od něj získal biskupské svěcení arcibiskup ženevský 
Salvatore Magnasco (*1.1.1806 † 12.1.1892).

11.11.1877 od něj získal biskupské svěcení arcibiskup turínský 
Gaetano kardinál Alimonda (*23.10.1818 † 30.5.1891).

3.5.1885 od něj získal biskupské svěcení titulární arcibiskup trapezuský
Teodoro kardinál Valtre di Bonzo (*21.8.1853 † 25.6.1922)

26.10.1919 od něj získal biskupské svěcení arcibiskup pražský 
František Kordač (*11.1.1852 † 26.4.1934)

11.4.1920 od něj získal biskupské svěcení arcibiskup pražský
Karel kardinál Kašpar (*16.5.1870 † 21.4.1941).

22.11.1931 od něj získal biskupské svěcení biskup královéhradecký
Mořic Pícha (*18.4.1896 † 12.11.1956).

30.4.1950 od něj získal biskupské svěcení
 biskup královéhradecký

Karel Otčenášek (*13.4.1920 † 23.5.2011)
26.9.1998 od něj získal biskupské svěcení 

arcibiskup pražský
Dominik kardinál Duka 

*26.4.1943.

Duchovní rodokmen představuje schéma apoštolské posloupnosti, 
do které je včleňován každý svěcenec svým svěcením. Podstatné je 
přitom svěcení biskupské, protože nižší stupně svěcení (jáhne, kněz) 
nemohou tak získanou duchovní moc dále předávat. Samozřejmě je 

důležité, jak se jednotliví biskupové střídali na příslušných biskupských stolcích. 
Jejich posloupnost je ale možná ještě významnější - totiž od kterého biskupa oni sami 

svěcení přijali. Takto lze totiž vysledovat dlouhou řadu svěcenců (ti, kteří svěcení přijímají) 
a jejich světitelů (svěcení udělují). I když církev doklady o svěcení uchovává a eviduje, 

je k dispozici jejich systematický soupis až v posledních pěti stech letech.

Alois Josef Kolowrat-Krakowský 
*21.1.1759 Praha † 28.3.1833 Praha 

16. arcibiskup královehradecký 1815-1831
24. arcibiskup pražský 1831-1833

15. biskup královéhradecký (1794–1811, 
ovšem diecézi řídil až do 1815, kdy papež

 potvrdil jeho volbu olomouckým 
arcibiskupem) a 2. arcibiskup olomoucký 
(1811–1819). Kardinálem byl jmenován 

23.9.1816.

Dominik Duka - biskup králevodvorskýJana 
Dominik Duka - arcibiskup pražský

Dominik Duka - kardinál
arcibiskupství pražské 

 1. generace sv. Ludmila *c. 860 † 15.9.921  874/875 Bořivoj I. Přemyslovec *c. 852 † c. 888oo
   2. generace Vratislav I. Přemyslovec *888 † 13.2.921  Drahomíra ze Storodan *c 890 † po 934oo

3. generace Boleslav I. Přemyslovec *c. 915 † 15.7.972 
4. generace Boleslav II. Přemyslovec *c. 932 † 7.2.999 

5. generace Oldřich I. Přemyslovec *c. 975 † 9.11.1034  Božena † po 1052 oo
6. generace Břetislav I. Přemyslovec *mezi 1002 a 1005 † 10.1.1055 

oo Jitka ze Schweinfurthu *před 1003 † 2.8.1058
7. generace Vratislav (II.) I. Přemyslovec *kol. 1033 † 14.1.1092 

oo Svatava Polská Piastovna *c. 1046 † 1.9.1126
8. generace Vladislav I. Přemyslovec *neznámo † 12.4.1125 

 Richenza z Bergu *c. 1095 † 27.9.1125oo
 9. generace Vladislav II. (I.) Přemyslovec *c. 1110 † 18.1.1174

oo Judita Durynská *c. 1135 † 9.9. po 1174
10. generace Přemysl I. Otakar Přemyslovec *c. 1165 † 15.12.1230

oo Konstancie  Arpádovna Uherská *17.2.1180 † 6.12.1240
11. generace Anna Přemyslovna Česká *1201/4 † 23.6.1265

oo Jindřich II. Pobožný Piastovec *1196/1207 † 9.4.1241
12. generace Boleslav II. Lysý zv. Rogatka Piastovec *1220/5 † 26.12.1278

oo Hedvika Anhaltská *datum † 21.12.1259
13. generace Jindřich V. Tlustý Piastovec *1245/1250 † 1296

oo Alžběta Kališská Piastovna *1263 † 28.9.1304
14. generace Eufemie Slezská *1278/83 † 1347 

oo Ota III. Korutanský *c. 1265 † 25.5.1310 
15. generace Alžběta Korutanská *datum † 1352 

oo Petr II. Sicilský *1305 † 15.8.1342
16. generace Eleonora Sicilská *1325 † 20.4.1375 

oo Petr IV. Aragonský *5.9.1319 † 6.1.1387
17. generace Eleonora Aragonská *20.2.1358 † 13.8.1382

oo Jan I. Kastilský *24.8.1358 † 9.10.1390
18. generace Ferdinand I. Aragonský *27.11.1380 † 2.4.1416 

oo Eleonora z Alburquerque *1374 † 16.12.1435 
19. generace Alfons V. Aragonský *1394/6 † 27.6.1458 

oo Giraldona Carlino *1400/1 † 1468
20. generace Ferdinand I. Ferrante Neapolský *2.6.1423 † 25.1.1494 

 Diana Guardato *datum † datumoo
21. generace Marie Aragonská *1440 † c. 1460 

 Antonio I. Todeschini Piccolomini *1435 † 1492oo
22. generace Maria Todeschini Piccolomini *1460 † datum  

oo Francesco II. Orsini *datum † 1503
23. generace Ferdinand Orsini *1485 † 6.12.1549 

oo Angela Castriota Scanderbech *1510 † 1530
24. generace Ostillo Orsini *1543 † datum 

oo Diana del Tufo *datum † datum
25. generace Pietro Francesco Orsini *1575 † 1641 

oo Dorotea Orsini *datum † 1665 
  26. generace Ferrante III. Orsini *1623 † 1658/60

oo Giovanna Frangipani della Tolfa 
*datum † 21.2.1700 

27. generace Pietro Francesco Orsini *2.2.1649 † 21.2.1730,  
který byl konkláve 29.5.1724 zvolen 

245. papežem Benediktem XIII.

Přímý potomek sv. Ludmily v 27. generaci papež Benedikt XIII. dne 19.3.1729 svatořečil českého světce Jana Nepomuckého a za svůj život vysvětil 
139 biskupů, včetně četných kardinálů, papežských diplomatů a biskupů významných diecézí, kteří zase vysvětili mnoho dalších biskupů. 

10. od něj získal 16.7.1724 biskupské svěcení Prospero Lorenzo Lambertini, 17.8.1740-3.5.1758 
papež Benedikt XIV. (*31.3.1675 Bologne † 3.5.1758 Řím).

 11. od něj získal 29.12.1743 biskupské svěcení titulární arcibiskup naziánský
 Enrique kardinál Enríquez (*30.9.1701 † 25.4.1756).

 12. od něj získal 16.3.1749 biskupské svěcení velký inkvizitor 
 Manuel Quintano Bonifaz (*1699 † 18.12.1774).

13. od něj získal 28.6.1761 získal biskupské svěcení patriarcha Západní Indie
Bonaventura kardinál Córdoba (*23.2.1724 † 6.1.1777). 

14. od něj získal 22.8.1773 biskupské svěcení titulární arcibiskup seleucký
 Giuseppe kardinál Pamphilj (*11.11.1751 † 10.2.1816).

15. od něj získal 17.8.1800 biskupské svěcení Francesco Castiglioni, 31.3.1829-30.11.1830 
papež Pius VIII. (*20.11.1761 † 30.11.1830).

16. od něj získal 3.6.1827 získal biskupské svěcení Giovanni Maria Mastai-Ferretti, 
16.6.1846-7.2.1878 papež bl. Pius IX. (*13.5.1792 † 7.2.1878).

17. od něj získal 22.11.1857 biskupské svěcení arcibiskup edesský
Gustav Adolf kardinál zu Hohenlohe-Schillingsfürst (*26.2.1823 † 30.10.1896).

18. od něj získal 28.6.1868 biskupské svěcení arcibiskup ženevský 
 Salvatore Magnasco (*1.1.1806 † 12.1.1892).

19. od něj získal 11.11.1877 biskupské svěcení arcibiskup turínský 
Gaetano kardinál Alimonda (*23.10.1818 † 30.5.1891).

20. od něj získal 3.5.1885 biskupské svěcení titulární arcibiskup trapezuský
Teodoro kardinál Valtre di Bonzo (*21.8.1853 † 25.6.1922).

21. od něj získal 26.10.1919 biskupské svěcení arcibiskup pražský 
František Kordač (*11.1.1852 † 26.4.1934).

22. od něj získal 11.4.1920 biskupské svěcení arcibiskup pražský
 Karel kardinál Kašpar (*16.5.1870 † 21.4.1941).

23. od něj získal 22.11.1931 biskupské svěcení biskup královéhradecký
 Mořic Pícha (*18.4.1896 † 12.11.1956).

24. od něj získal 30.4.1950 biskupské svěcení biskup královéhradecký
Karel Otčenášek (*13.4.1920 † 23.5.2011).

25. od něj získal 26.9.1998 biskupské svěcení od 
6.6.1998 královehradecký biskup a 

od 13.2.2010 arcibiskup pražský
 Dominik kardinál Duka 

*26.4.1943.

Biskupská genealogie je historiografická disciplína v církvi, která se zabývá rekonstrukcí a vyhledáváním původu v rodové linii a poutem mezi 
světitelem a svěcencem při udílení svátosti biskupského svěcení. Základem této disciplíny je nauka o apoštolské posloupnosti, která potvrzuje 

předání autority a moci od apoštolů na jejich nástupce biskupy prostřednictvím obřadu svěcení. Při udílení svěcení vzniká mezi světitelem 
a svěcencem hierarchické pouto analogické k poutu mezi otcem a synem. Schéma apoštolské posloupnosti představuje tak 

Duchovní rodokmen, do kterého je včleňován každý svěcenec svým svěcením. Podstatné je přitom svěcení biskupské, 
protože nižší stupně svěcení nemohou tak získanou duchovní moc dále předávat. 

Rodokmen 
genealogický

Dominik Duka 
- biskup královéhradecký 

Dominik Duka
 - arcibiskup pražský

Dominik Duka
- kardinál

arcibiskupství
 pražské 

 
2. od něj získal 12.3.1566 biskupské svěcení 

arcibiskup ze Santa Severina
Giulio Antonio kardinál Santorio

*6.6.1532 † 9.5.1602. 
3. od něj získal 7.9.1586 biskupské svěcení

biskup v Ascoli Piceno
 Girolamo kardinál Bernerio

*14.11.1540 † 5.8.1611. 
4. od něj získal 4.4.1604 biskupské svěcení

arcibiskup barský
Galeazzo Sanvitale

*26.11.1566 † 8.9.1622.
5. od něj získal 2.5.1621 biskupské svěcení

biskup boloňský
 Ludovico kardinál Ludovisi

*27.10.1595 † 18.11.1632.
6. od něj získal 12.6.1622 biskupské svěcení

titulární patriarcha antiochijský 
Luigi kardinál Caetani
*7.7.1595 † 15.4.1642.

7. od něj získal 7.10.1630 biskupské svěcení
biskup todský 

 Ulderico kardinál Carpegna
*24.6.1595 † 24.1.1679.

8. od něj získal 2.5.1666 biskupské svěcení
arcibiskup ravennský 

 Paluzzo kardinál Albertoni
*8.6.1623 † 29.6.1698.

9.  od něj získal 3.2.1675 biskupské svěcení
Pietro Francesco Orsini = Benedikt XIII.

*2.2.1649 † 21.2.1730.

Rodokmen 
duchovní

Na počátku biskupské genealogie většiny 
žijících biskupů včetné dvou posledních papežů 

Benedikta XVI. a Františka, stojí Italský duchovní, 
biskup a kardinál Scipione Rebiba. Vysvěcen na biskupa 
byl po jmenován pomocným biskupem v Chieti. Z tohoto 

důvodu se předpokládá, že byl 14.5.1541 vysvěcen 
chietským biskupem kardinálem Gianem Pietrem Carafou 

(*28.6.1476 † 18.8.1559), který byl později (23.5.1555) zvolen 
papežem Pavlem IV. Kvůli chybějící dokumentaci ale není tato 

hypotéza potvrzena, a nelze s jistotou potvrdit jejich genealogickou 
vazbu. Sám Pavel IV. získal biskupské svěcení už 18.9.1505. 

1. Tedy zřejmě od Pavla IV. získal biskupské svěcení
 titulární patriarcha konstantinopolský

 Scipione kardinál Rebiba
(*3.2.1504  San Marco d'Alunzio, Sicílie

† 23.7.1577  Kostel sv. Silvestra na Kvirinálu, Řím),  
který stojí na počátku biskupské genealogie u většiny dnes 
žijících katolických biskupů, včetně posledních dvou papežů 

Benedikta XVI. a Františka. 
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