
  

Věru hodno a spravedlivo 
jest, slušno a spasitelno, aby-
chom ti vždy a všude díky 
vzdávali, Hospodine svatý, 
Otče všemohoucí, věčný 
Bože, skrze Krista, Pána 
našeho, jenž vstoupiv nade 
všecka nebesa a usednuv
po pravici tvé, slíbeného 
Ducha Svatého (dnešního 
dne) na přivlastněné dítky 
vylil. Proto celý svět na 
okrsku zemském jásá, op-
lývaje radostí. Ale i nebeské 
Síly a andělské Mocnosti 
chvalozpěv slávy tvé pro-
zpěvují, bez ustání říka-
jíce: 
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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: per 
Christum Dóminum nos-
trum. Qui ascéndens super 
omnes cælos, sedénsque ad 
déxteram tuam, promíssum 
Spíritum Sanctum (hodiérna 
die) in fílios adoptiónis effú-
dit. Quaprópter profúsis gáu-
diis, totus in orbe terrárum, 
mundus exsúltat. Sed supér-
næ Virtútes, atque angélicæ 
Potestátes, hymnum glóriæ 
tuæ cóncinunt, sine fine 
dicéntes: 
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