
  

Věru hodno a spravedlivo 
jest, slušno a spasitelno, aby-
chom ti vždy a všude díky 
vzdávali, Hospodine svatý, 
Otče všemohoucí, věčný 
Bože, skrze Krista, Pána 
našeho, jenž se po Vzkří-
šení svém zřejmě svým 
učedníkům zjevil a před 
zraky jejich vznesl do 
nebe, aby nás svého Bož-
ství účastnými učinil. 
A proto s Anděly a 
Archanděly, s Trůny a Pan-
stvy a s celým zástupem 
nebeského vojska pějeme 
chvalozpěv slávy tvé, bez 
ustání říkajíce:  
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Vere dignum et justum est, 
æquum et salutáre, nos tibi 
semper et ubíque grátias áge-
re: Dómine sancte, Pater om-
nípotens, ætérne Deus: Per 
Christum Dóminum nos-
trum. Qui post Resurrectió-
nem suam ómnibus discípu-
lis suis maniféstus appáruit 
et, ipsis cernéntibus, est ele-
vátus in cælum, ut nos divini-
tátis suæ tribúeret esse partí-
cipes. Et ídeo cum Angelis et 
Archángelis, cum Thronis et 
Dominatiónibus, cumque 
omni milítia cæléstis exérci-
tus, hymnum glóriæ tuæ cá-
nimus, sine fine dicéntes. 
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