
  

Věru hodno a spravedlivo 
jest, slušno a spasitelno, aby-
chom ti vždy a všude díky 
vzdávali, Hospodine svatý, 
Otče všemohoucí, věčný 
Bože, neboť tajemstvím 
vtěleného Slova nové světlo 
jasnosti tvé očím naší mysli 
zazářilo, abychom, pozná-
vajíce Boha viditelně, jím 
uchvacováni byli k milování 
neviditelných věcí. 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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Vere dignum et justum est, 
æquum et salutáre, nos tibi 
semper et ubíque grátias áge-
re: Dómine sancte, Pater om-
nípotens, ætérne Deus: Quia 
per incarnáti Verbi mystéri-
um nova mentis nostræ ócu-
lis lux tuæ claritátis infúlsit: 
ut, dum visibíliter Deum cog-
nóscimus, per hunc in invisi-
bílium amórem rapiámur. Et 
ídeo cum Angelis et Archán-
gelis, cum Thronis et Domi-
natiónibus cumque omni 
milítia cæléstis exércitus 
hymnum glóriæ tuæ 
cánimus, sine fine dicéntes: 
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