
  

Věru hodno a spravedlivo 
jest, slušno a spasitelno, aby-
chom ti vždy a všude díky 
vzdávali Hospodine svatý, 
Otče všemohoucí, věč-ný Bo-
že, jenž jsi spásu pokolení lid-
ského na dřevě Kříže založil, 
aby, odkud smrt vzešla, od-
tud život povstal, a aby ten, 
jenž na dřevě zvítězil, na dře-
vě též byl přemožen, skrze té-
hož Krista, Pána našeho. Skr-
ze něhož velebnost tvou 
chválí Andělé, koří se Pan-
stva, chvějí se Mocnosti, ne-
besa a nebeské Síly, i svatí 
Serafové společným plesáním 
oslavují; s nimiž rač, prosíme, 
připustiti i hlasy naše, kteříž-
to u pokorném vyznávání 
pravíme: 
 

Věru hodno a spravedlivo 
jest, slušno a spasitelno, aby-
chom ti vždy a všude díky 
vzdávali Hospodine svatý, 
Otče všemohoucí, věč-ný Bo-
že, jenž jsi spásu pokolení lid-
ského na dřevě Kříže založil, 
aby, odkud smrt vzešla, od-
tud život povstal, a aby ten, 
jenž na dřevě zvítězil, na dře-
vě též byl přemožen, skrze té-
hož Krista, Pána našeho. Skr-
ze něhož velebnost tvou 
chválí Andělé, koří se Pan-
stva, chvějí se Mocnosti, ne-
besa a nebeské Síly, i svatí 
Serafové společným plesáním 
oslavují; s nimiž rač, prosíme, 
připustiti i hlasy naše, kteříž-
to u pokorném vyznávání 
pravíme: 
 
 

 

Vere dignum et justum est, 
æquum et salutáre, nos tibi 
semper, et ubíque grátias 
ágere: Dómine sancte, Pater 
omnípotens, ætérne Deus. 
Qui salútem humáni géneris 
in ligno Crucis constituísti: 
ut, unde mors oriebátur, inde 
vita resúrgeret: et, qui in lig-
no vincébat, in ligno quoque 
vincerétur: per Christum, Dó-
minum nostrum. Per quem 
majestátem tuam laudant An-
geli, adórant Dominatiónes, 
tremunt Potestátes. Cæli, cæ-
lorúmque virtútes, ac beáta 
Séraphim sócia exsultatióne 
concélebrant. Cum quibus et 
nostras voces, ut admítti jú-
beas, deprecámur, súpplici 
confessióne dicéntes: 
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