
La Litúrgia de les Hores és considera-
da la pregària oficial de l’Església. Tal 
com diu l’Ordenament General de la 
Litúrgia de les Hores, “l’oració pública 
i comunitària del poble de Déu figura 
amb raó entre les funcions principals 
de l’Església” (OGLH, 1). Hi ha mol-
tes formes de pregària, tant personal 
com comunitària, devocions, actes de 
religiositat popular..., però cap no ar-
riba a tenir el valor i la importància 
de la Litúrgia de les Hores, que “és 
per damunt de tot oració de lloança 
i de petició i, certament, l’oració de 
l’Església amb Crist i dirigida a ell ma-
teix” (OGLH, 2). 

Els testimonis de l’Església ens mos-
tren com, des dels inicis, els fidels 
pregaven a certes hores. Per això “la 
Litúrgia de les Hores ha de servir 
per santificar tot el dia” (Constitució 
Apostòlica Laudis canticum de promul-
gació del papa beat Pau VI, 1970, 
núm. 2). O bé, com diu la Constitu-
ció sobre la Sagrada Litúrgia Sacro-
sanctum Concilium del Concili Vaticà II, 
al n. 83: “L’Ofici diví, per una antiga 
tradició cristiana, està estructurat de 
tal manera que tot el curs del dia i de 
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la nit està consagrat per la lloança a 
Déu”. Aquesta és la missió que al llarg 
de la història de l’Església ha complert 
el que s’anomenava Ofici diví o “bre-
viari”, que resaven al llarg del dia els 
clergues (habitualment de forma indi-
vidual) i els religiosos i religioses (de 
forma comunitària). 

La reforma del Concili Vaticà II va 
renovar aquest llibre litúrgic, adap-
tant-lo i enriquint-lo segons els cri-

Aquest inici del curs 2016-2017 coincideix amb la publicació de la nova edi-
ció en català de la Litúrgia de les Hores, en la qual s’incorporen alguns ele-
ments renovats, ampliats i modificats respecte a l’edició anterior. Per aquest 
motiu, oferim a Missa Dominical una sèrie d’articles sobre la Litúrgia de les 
Hores, amb la intenció de promoure novament aquesta pregària entre els 
fidels; pot ser un bon propòsit també per al nou curs que comença, tant a ni-
vell personal com comunitari. Aquests articles estan presos de la introducció 
al diürnal que publica el Centre de Pastoral Litúrgica.  
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teris conciliars. Val la pena destacar 
l’interès perquè cada pregària cor-
respongui realment a l’hora en què 
es resa, la centralitat dels elements 
bíblics (salms, lectures...), la millor 
distribució dels salms (cicle de les 
quatre setmanes), la prioritat del rés 
comunitari, la possibilitat de resar en 
les llengües pròpies (és el primer bre-
viari oficial publicat en català), i l’ex-
hortació al seu ús no només per part 
dels ministres ordenats i dels religio-
sos (als quals pertoca per raó del seu 
ministeri) sinó de tot el poble fidel. I 

tot això amb la certesa que “la Litúr-
gia de les Hores sigui realment font 
de pietat i aliment de l’oració perso-
nal” (Sacrosanctum Concilium, 90; Laudis 
canticum, 3). 

És així com hem arribat a la configu-
ració actual de la Litúrgia de les Ho-
res, promulgada el 1971 i de seguida 
traduïda a les diferents llengües (en 
català, el 1976). Recordem quins són 
els seus elements (Sacrosanctum Conci-
lium, 89): 

 − Les hores principals són les Lau-
des (pregària matinal) i les Vespres 
(oració vespertina), els dos pols de 
l’Ofici diari;

 − les Completes com a oració a l’aca-
bament del dia;

 − l’Ofici de Lectura, que inclou lec-
tures més llargues, i que correspon 
a l’hora tradicionalment anomena-
da Matines. Aquesta pregària, tot i 
que conserva el caràcter de lloança 
nocturna per a les comunitats mo-
nàstiques, es va renovar de mane-
ra que es pogués resar a qualsevol 
hora del dia.

 − les hores menors, que són tres: Tèr-
cia a mig matí, Sexta al migdia, i 
Nona a primera hora de la tarda (es 
va suprimir la Prima). En molts mo-
nestirs les resen totes tres, però en 
els altres casos se’n pot escollir una 
de les tres.

La Litúrgia de les Hores consta de 
quatre volums, distribuïts segons els 
temps de l’Any litúrgic. Ben aviat, 
però, es va publicar també l’anome-
nat “Diürnal”(en català, el 1983), que 
aplega en un sol volum tots els ele-
ments per a la pregària al llarg del dia, 
exceptuant només l’Ofici de lectura 
(que és sens dubte la part més exten-
sa). La finalitat d’aquesta publicació és 
facilitar la pregària de les parts prin-
cipals de l’Ofici diví a aquells que no 
estan obligats a resar-lo complet. Així 
també, amb algunes adaptacions i 
simplificacions, s’aconsegueix acostar 
aquest llibre litúrgic oficial de l’Esglé-
sia al poble fidel.
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