Preface o sv. Josefu
Vere dignum et justum est,
æquum et salutáre, nos tibi
semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: Et te
in Festivitáte (Veneratióne)
Beáti Joseph débitis magnificáre præcóniis, benedícere
et prædicáre. Qui et vir justus, a te Deíparæ Vírgini
Sponsus est datus: et fidélis
servus ac prudens, super
Famíliam tuam est constitútus: ut Unigénitum tuum,
Sancti Spíritus obumbratióne
concéptum, patérna vice custodíret, Jesum Christum, Dóminum nostrum. Per quem
majestáte tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes,
tremunt Potestátes. Cæli, cælorúmque 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, abychom ti vždy a všude díky
vzdávali, Hospodine svatý,
Otče všemohoucí, věčný
Bože, a tebe o Slavnosti
(Uctívání) sv. Josefa povinnými
velebili
chválami,
blahoslavili a hlásali. Onť
jako muž spravedlivý byl
tebou Bohorodičce Panně za
Snoubence dán a jako věrný a
moudrý
služebník
nad
Rodinou tvou ustanoven, aby
Jednorozeného tvého, zastíněním Ducha Svatého počatého, na místě otce opatroval,
Ježíše Krista, Pána našeho.
Skrze něhož velebnost tvou
chválí Andělé, koří se
Pnastva, chvějí se Mocnosti,
nebesa a nebeské Síly, i svatí
Serafové společným plesáním
oslavují; s nimiž rač, prosíme,
připustiti i hlasy naše,
kteřížto u pokorném vyznávání pravíme:
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