
  

Věru hodno a spravedlivo 
jest, slušno a spasitelno, 
abychom ti vždy a všude 
díky vzdávali Hospodine 
svatý, Otče všemohoucí, věč-
ný Bože, jenž tělesným pos-
tem neřesti potlačuješ, mysl 
povznášíš, ctnost uděluješ i 
odměny, skrze Krista, Pána 
našeho. Skrze něhož vele-
bnost tvou chválí Anděle, 
koří se Panstva, chvějí se 
Mocnosti, nebesa a nebeské 
Síly, i svatí Serafové spo-
lečným plesáním oslavují; 
s nimiž rač, prosíme, při-
pustiti i hlasy naše, kteřížto u 
pokorném vyznávání pra-
víme: 
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Vere dignum et justum est, 
æquum et salutáre, nos tibi 
semper, et ubíque grátias 
ágere: Dómine sancte, Pater 
omnípotens, ætérne Deus. 
Qui corporáli jejúnio vítia 
cómprimis, mentem élevas, 
vírtútem largíris et prǽmia: 
per Christum, Dóminum nos-
trum. Per quem majestátem 
tuam laudant Angeli, adórant 
Dominatiónes, tremunt Po-
testátes. Cæli, cælorúmque 
Virtútes, ac beáta Séraphim, 
sócia exsultatióne concéle-
brant. Cum quibus et nostras 
voces, ut admítti júbeas, 
deprecámur, súpplici con-
fessióne dicéntes: 
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