
  

Věru hodno a spravedlivo 
jest, slušno a spasitelno, aby-
chom ti vždy a všude díky 
vzdávali, Hospodine svatý, 
Otče všemohoucí, věčný Bo-
že, který jsi chtěl, aby tvůj Je-
dnorozený, když visel na kří-
ži, byl proboden kopím vojí-
na, aby otevřené Srdce, svaty-
ně božské štědrosti, vylilo na 
nás proudy milosrdenství a 
milosti, a aby ono, jež láskou 
k nám nikdy nepřestalo pla-
nouti, bylo pro zbožné mí-
stem pokoje a kajícníkům ot-
víralo se jako útočiště spásy. 
A proto s Anděly a Archan-
děly, s Trůny a Panstvy a 
s celým zástupem nebeského 
vojska pějeme chvalozpěvy 
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: Qui 
Unigéntium tuum, in Cruce 
pendéntem, láncea mílitis 
transfígi voluísti: ut apértum 
Cor, divínæ largitátis sacrári-
um, torréntes nobis fúnderet 
miseratiónis et grátiæ: et, 
quod amóre nostri flagráre 
numquam déstitit, piis esset 
réquies et pæniténtibus paté-
ret salútis refúgium. 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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