
  

Věru hodno a spravedlivo 
jest, slušno a spasitelno, aby-
chom tebe, Pane, každého 
sice času, zvláště však v tento 
den (nebo: zvláště však 
v tento) ještě slavněji velebili, 
kdy Kristus jest obětován 
jakožto beránek náš 
velikonoční. Onť jest pravý 
Beránek, jenž sňal hříchy 
světa, jenž smrt naši svou 
smrtí zničil a život svým 
zmrtvýchvstáním obnovil. A 
proto s Anděly a Archanděly, 
s Trůny a Panstvy 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: Te qui-
dem Dómine omni témpore, 
sed in hac potíssimum die 
(vel: in hoc potíssimum) glo-
riósius prædicáre, cum Pas-
cha nostrum immolátus est 
Christus. Ipse enim verus est 
Agnus, qui ábstulit peccáta 
mundi. Qui mortem nostram 
moriéndo destrúxit, et vitam 
resurgéndo reperávit. Et ídeo 
cum Angelis et Archángelis, 
cum Thronis et Dominatióni-
bus, cumque omni milítia 
cæléstis exércitus, hymnum 
glóriæ tuæ cánimus, sine fine 
dicéntes: 
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