
  

Věru hodno a spravedlivo 
jest, slušno a spasitelno, aby-
chom ti vždy a všude díky 
vzdávali, Hospodine svatý, 
Otče všemohoucí, věčný 
Bože, neboť Jednorozený 
tvůj v podstatě naší smr-
telnosti se zjeviv, novým 
světlem své nesmrtelnosti nás 
obnovil. 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: Quia, 
cum Unigénitus tuus in sub-
stántia nostræ mortalitátis 
appáruit, nova nos immorta-
litátis suæ luce reparávit. Et 
ídeo cum Angelis et Archán-
gelis, cum Thronis et Domi-
natiónibus cumque omni mi-
lítia cæléstis exércitus 
hymnum glóriæ tuæ 
cánimus, sine fine dicéntes: 

 

Vere dignum et justum est, 
æquum et salutáre, nos tibi 
semper et ubíque grátias áge-
re: Dómine sancte, Pater om-
nípotens, ætérne Deus: Quia, 
cum Unigénitus tuus in sub-
stántia nostræ mortalitátis 
appáruit, nova nos immorta-
litátis suæ luce reparávit. Et 
ídeo cum Angelis et Archán-
gelis, cum Thronis et Domi-
natiónibus cumque omni mi-
lítia cæléstis exércitus 
hymnum glóriæ tuæ 
cánimus, sine fine dicéntes: 

Věru hodno a spravedlivo 
jest, slušno a spasitelno, aby-
chom ti vždy a všude díky 
vzdávali, Hospodine svatý, 
Otče všemohoucí, věčný 
Bože, neboť Jednorozený 
tvůj v podstatě naší smr-
telnosti se zjeviv, novým 
světlem své nesmrtelnosti nás 
obnovil. A proto s Anděly a 
Archanděly, s Trůny a Pan-
stvy a s celým zástupem 
nebeského vojska pějeme 
chvalozpěv slávy tvé, bez 
ustání říkajíce: 
 
 
 

 

Věru hodno a spravedlivo 
jest, slušno a spasitelno, aby-
chom ti vždy a všude díky 
vzdávali, Hospodine svatý, 
Otče všemohoucí, věčný 
Bože, neboť Jednorozený 
tvůj v podstatě naší smr-
telnosti se zjeviv, novým 
světlem své nesmrtelnosti nás 
obnovil. A proto s Anděly a 
Archanděly, s Trůny a Pan-
stvy a s celým zástupem 
nebeského vojska pějeme 
chvalozpěv slávy tvé, bez 
ustání říkajíce: 
 
 
 

 

 

Vere dignum et justum est, 
æquum et salutáre, nos tibi 
semper et ubíque grátias áge-
re: Dómine sancte, Pater om-
nípotens, ætérne Deus: Quia, 
cum Unigénitus tuus in sub-
stántia nostræ mortalitátis 
appáruit, nova nos immorta-
litátis suæ luce reparávit. Et 
ídeo cum Angelis et Archán-
gelis, cum Thronis et Domi-
natiónibus cumque omni mi-
lítia cæléstis exércitus 
hymnum glóriæ tuæ 
cánimus, sine fine dicéntes: 

 

Preface o Zjevení Páně Preface o Zjevení Páně 

Preface o Zjevení Páně Preface o Zjevení Páně 

Vere dignum et justum est, 
æquum et salutáre, nos tibi 
semper et ubíque grátias áge-
re: Dómine sancte, Pater om-
nípotens, ætérne Deus: Quia, 
cum Unigénitus tuus in sub-
stántia nostræ mortalitátis 
appáruit, nova nos immorta-
litátis suæ luce reparávit. Et 
ídeo cum Angelis et Archán-
gelis, cum Thronis et Domi-
natiónibus cumque omni mi-
lítia cæléstis exércitus 
hymnum glóriæ tuæ 
cánimus, sine fine dicéntes: 

 

Preface o Zjevení Páně Preface o Zjevení Páně 

Vere dignum et justum est, 
æquum et salutáre, nos tibi 
semper et ubíque grátias áge-
re: Dómine sancte, Pater om-
nípotens, ætérne Deus: Quia, 
cum Unigénitus tuus in sub-
stántia nostræ mortalitátis 
appáruit, nova nos immorta-
litátis suæ luce reparávit. Et 
ídeo cum Angelis et Archán-
gelis, cum Thronis et Domi-
natiónibus cumque omni mi-
lítia cæléstis exércitus 
hymnum glóriæ tuæ 
cánimus, sine fine dicéntes: 

 

Vere dignum et justum est, 
æquum et salutáre, nos tibi 
semper et ubíque grátias áge-
re: Dómine sancte, Pater om-
nípotens, ætérne Deus: Quia, 
cum Unigénitus tuus in sub-
stántia nostræ mortalitátis 
appáruit, nova nos immorta-
litátis suæ luce reparávit. Et 
ídeo cum Angelis et Archán-
gelis, cum Thronis et Domi-
natiónibus cumque omni mi-
lítia cæléstis exércitus 
hymnum glóriæ tuæ 
cánimus, sine fine dicéntes: 

 

Věru hodno a spravedlivo 
jest, slušno a spasitelno, aby-
chom ti vždy a všude díky 
vzdávali, Hospodine svatý, 
Otče všemohoucí, věčný 
Bože, neboť Jednorozený 
tvůj v podstatě naší smr-
telnosti se zjeviv, novým 
světlem své nesmrtelnosti nás 
obnovil. A proto s Anděly a 
Archanděly, s Trůny a Pan-
stvy a s celým zástupem 
nebeského vojska pějeme 
chvalozpěv slávy tvé, bez 
ustání říkajíce: 
 
 
 

 

 

Věru hodno a spravedlivo 
jest, slušno a spasitelno, aby-
chom ti vždy a všude díky 
vzdávali, Hospodine svatý, 
Otče všemohoucí, věčný 
Bože, neboť Jednorozený 
tvůj v podstatě naší smr-
telnosti se zjeviv, novým 
světlem své nesmrtelnosti nás 
obnovil. A proto s Anděly a 
Archanděly, s Trůny a Pan-
stvy a s celým zástupem 
nebeského vojska pějeme 
chvalozpěv slávy tvé, bez 
ustání říkajíce: 
 
 
 

 

 


