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iskup Hadrián, sluha sluhů Božích, Rostislavovi, Svatoplukovi i Kocelovi. Sláva na výsostech Bohu a na zemi mír, mezi
lidmi dobrá vůle. Doslechli jsme se nyní o vašich duchovních snahách, jimž jsme s touhou a modlitbou přáli vaše spasení, neboť
Pán probudil Vaše srdce, abyste ho hledali, a ukázal Vám, že nejen vírou, ale i dobrými skutky je třeba sloužit Bohu:
neboť víra bez skutků je mrtvá a odpadají ti, kteří míní, že Boha znají, avšak skutky se ho zříkají.
ejen u tohoto velekněžského Stolce jste žádali učitele, ale též u blaženého císaře Michala, takže vám poslal blaženého Filosofa
Konstantina i s bratrem, když my jsme ještě nemohli [někoho poslat]. Oni dva pak, když seznali, že vaše země přísluší
Apoštolskému stolci, nic neučinili proti kánonu, nýbrž přišli k nám, přinášejíce ostatky svatého Klimenta. My naplnění
trojnásobnou radostí, když jsme prozkoušeli a vysvětili Metoděje i s učedníky, jsme se rozhodli poslat ho, syna našeho, muže
svrchovaně moudrého a pravověrného, do vašich zemí, aby vás učil, jak jste prosili, aby překládal knihy do vašeho
jazyka v rozsahu veškerého církevního řádu úplně i se svatou mší, to jest službou a se křtem, jak to započal a Boží milostí
a na přímluvy svatého Klimenta Filosof Konstantin. Dále, může-li ještě kdo jiný důstojně a pravověrně vykládat [Písmo], abyste
se snadno naučili Boží přikázání, bude to svaté a požehnané Bohem i námi a celou obecnou apoštolskou církví. Zachovejte však
ten jediný obyčej, aby se při mši četl apoštol a evangelium nejprve římsky [latinsky] a potom slovansky, aby se vyplnilo slovo
knih: Chváliti budou Pána všechny národy, a jinde: Všichni budou mluvit o velkých skutcích Božích rozličnými jazyky, jak jim dal
vykládat Duch svatý.
dyby se někdo z učitelů u vás shromážděných, kteří lahodí uším a odvracejí od pravdy k bludům, opovážil a začal vás rozeštvávat
tím, že by haněl knihy vašeho národa, ať je vyobcován nejen od přijímání, ale i z církve, dokud se nepolepší. Neboť jsou [to] vlci
a ne ovce a ty je třeba poznávat podle jejich plodů a uchránit se jich… Vy pak, dítky milené, buďte poslušni učení Božího
a neodmítejte církevní nařízení, abyste byli opravdovými ctiteli Božími, našeho Otce nebeského se všemi svatými. Amen.
 Život Metoděje, arcibiskupa moravského, kapitola VIII.  Citovaná listina uvozená slovy „Gloria in excelsis Deo“ byla sepsána roku 869 

