Preface o sv. Apoštolech
Vere dignum et justum est,
æquum et salutáre: Te, Dómine, supplíciter exoráre, ut
gregem tuum, Pastor ætérne,
non déseras: sed per beátos
Apóstolos tuos contínua protectióne custódias. Ut iísdem
rectóribus gubernétur, quos
óperis tui vicários eídem
contulísti præésse pastóres.
Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus cumque omni
milítia cæléstis exércitus
hymnum glóriæ tuæ cánimus, sine fine dicéntes:

Věru hodno a spravedlivo
jest, slušno a spasitelno tebe,
Pane, pokorně vzývati, abys
stádce svého, Pastýři věčný,
neopouštěl, ale skrze svaté
Apoštoly své ustavičnou
ochranou opatroval. Aby
těmi vůdci bylo řízeno, kteréž
jsi jemu za náměstky v díle
svém dal, by mu v čele stáli
jakožto pastýři. 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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