
  

    

Vere dignum et justum est, 
æquum et salutáre, nos tibi 
semper et ubíque grátias áge-
re: Dómine sancte, Pater om-
nípotens, ætérne Deus. Et te 
in (Annuntiatióne, Visitatió-
ne, Assumptióne, Nativitáte, 
Præsentatióne, Conceptióne 
immaculáta, Transfixióne, 
Festivitáte, Veneratióne) beá-
tæ Maríæ semper Vírginis 
collaudáre, benedícere et 
prædicáre. Quæ et Unigéni-
tum tuum Sancti Spíritus 
obumbratióne concépit: et 
virginitátis glória permanén-
te, lumen ætérnum mundo 
effúdit, Jesum Christum, Dó-
minum nostrum. Per quem 
majestátem tuam laudant An-
geli, adórant Dominatiónes, 
tremunt Potestátes. Cæli, cæ-
lorúmque Virtútes, ac beáta 
Séraphim, sócia exsultatióne 
concélebrant. Cum quibus et 
nostras voces, ut admítti 
júbeas, deprecámur, súpplici 
confessióne dicéntes: 

 

Věru hodno a spravedlivo 
jest, slušno a spasitelno, aby-
chom ti vždy a všude díky 
vzdávali, Hospodine svatý, 
Otče všemohoucí, věčný 
Bože, a tebe o (Zvěstování, 
Navštívení, Nanebevzetí, Na-
rození, Obětování, Nepo-
skvrněném Početí, Pro-
bodení, Slavnosti, Uctívání) 
blahoslavené Marie, vždy 
Panny, společně chválili, 
blahoslavili a velebili, kte-
rážto i Jednorozeného tvého 
zastíněním Ducha Svatého 
počala, i v ustavičné slávě 
panenství světu věčné svě-
tlo vydala, Ježíše Krista, 
Pána našeho. Skrze něhož 
velebnost tvou chválí An-
dělé, koří se Panstva, chvějí 
se Mocnosti, nebesa a ne-
beské Síly, i svatí Serafové 
společným plesáním osla-
vují; s nimiž rač, prosíme, 
připustiti i hlasy naše, 
kteřížto u pokorném vyz-
návání pravíme: 
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