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Oltarno sliko je leta 1549 naslikal beneški

O
ltar
Jezusovega imena
v franËiškanski
cerkvi sv. Ane
v Kopru

Sedanji oltar je bil postavljen 1899,

kot je vklesano na levi strani oltarja:
BENEFACTORUM OBLATIONIBUS
EXTRUCTUM 1899
=
Iz darov dobrotnikov
zgrajeno 1899.

mojster Benetto Carpathio (original je v
cerkvi sv. Antona Padovanskega v Huminu Gemona del Friuli), o čemer priča napis na
desnem spodnjem koncu:
BENETTO CARPATHIO
VENETO PINGEVA
M.D. XXXXI
=
Benetto Carpathio (Carpacio),
Benečan, je narisal leta 1541.

Slika prikazuje češčenje Jezusovega

imena s svetniki Janezom Krstnikom,
Frančiškom Asiškim, Bernardinom
Sienskim in Pavlom.

»išËenje in obnova oltarja
Beno in Lan Sevšek sta v novembru in
decembru 2017 celoten oltar temeljito
očistila in obnovila. Za delo se jima
iskreno zahvaljujemo! Pravtako tudi
dobrotnikom za njihove darove.

D
evetdnevnica
v Ëast Jezusovemu
imenu

Angel je Jožefu oznanil ime, ki naj ga da
otroku, ki ga je nosila njegova najdražja
Marija: Jezus.To je bila posebna čast, saj
ime ni samo oznaka, s katero kličemo
drug drugega, ampak je ikona osebe,
ki ga nosi. Ime Jezus pomeni »Bog
rešuje«. Jezus sam nas je učil, naj se
zbiramo v njegovem imenu, naj prosimo
v njegovem imenu, naj verujemo v
njegovo ime, saj tisti, ki vanj verujejo,
dobijo pravico, da se imenujejo Božji
otroci.

Jezusovega imena se v bogoslužju
posebej spominjamo 3. januarja. To
je tudi primeren dan, da začnemo
devetdnevnico njemu v čast.

M

olitev
ob devetdnevnici
Gospod Jezus, hvala ti za dragoceni dar
tvojega svetega Imena, s katerim se nam
bližaš, nas rešuješ naših grehov, nam
ponujaš prijateljstvo in nas nežno ljubiš iz
vsega srca.

Jezus, tisto noč pred smrtjo si nam
obljubil, da boš naredil vse, za kar te
bomo prosili v tvojem Imenu. Ko se je
apostol Peter skliceval na tvoje Ime, je
berač pred tempeljskimi lepimi vrati
ozdravel in shodil.

Verujem v tvoje sveto Ime in upam v
večno življenje, ki ga obljublja. Naj bo
tvoje sveto Ime moja moč in moja opora.
Naj bo vedno v mojem srcu in na mojih
ustnicah. Tako povezan s teboj izročam
tvojemu svetemi Imenu moje prošnje za
…

Očenaš, zdravamarija, slavaočetu.

O slavno, milo, ljubeče in krepostno ime!
Po tebi so odpuščene krivde,
po tebi so poraženi sovražniki,
po tebi so bolni rešeni,
po tebi so trpeči
okrepljeni in se veselijo!
Ti si ponos vernih,
učitelj oznanjevalcev,
moč delavcev,
opora slabotnih!
Želje se razvnamejo
zaradi tvoje ognjene toplote in žara,
vzradostijo duše molivcev
in po tebi so zmagovite duše
poveličane v nebesih:
s katerimi, ljubi Jezus,
po tvojem svetem Imenu
daj, da tudi mi moremo kraljevati.

(sv. Bernardin Sienski, manjši brat)

J

ezusovo ime -

Litanije Jezusovega imena
Gospod, usmili se

Kristus, usmili se
Gospod, usmili se
Kristus, sliši nas
Kristus, usliši nas
Bog Oče nebeški – usmili se nas
Bog Sin, Odrešenik sveta
Bog Sveti Duh
Sveta Trojica, en sam Bog

Jezus, hrepenenje Cerkve
Jezus, beseda življenja
Jezus, beseda, ki rešuje

Jezus krotki in ponižni
Jezus, mož bolečin
Jezus, zmagovalec smrti

Jezus, pot in vrata k odrešenju
Jezus, vstajenje in življenje
Jezus, zarja novega človeka

Jezus, živi in prihajajoči
Jezus, večno veselje
Jezus, Bog miru

Jezus, dan, ki nima konca
Jezus, luč, ki premaguje temo
Jezus, človekova usoda

Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta –
prizanesi nam, o Gospod.
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta –
usliši nas, o Gospod.
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta –
usmili se nas.

Jezus, naše upanje
Jezus, naše življenje
Jezus, naš mir in sprava

Jezus, Očetov dar – usmili se nas
Jezus, Marijin sin
Jezus, naš Bog

Jezus, naš brat in prijatelj
Jezus, naša pot in cilj
Jezus, naš vzornik

Jezus, rojen zaradi našega zveličanja
Jezus, osvoboditelj človeka
Jezus, odrešenik sveta

Jezus, blag do grešnikov
Jezus, zdravje bolnikov
Jezus, solidaren z ubogimi

Jezus, sveti od Boga
Jezus, učitelj resnice
Jezus, oznanjevalec vesele novice

Jezus, opora slabotnim
Jezus, tolažba trpečim
Jezus, obramba razžaljenih

Jezus, začetek in konec človeka,
spreobrni naša srca k sebi,
da zapustimo zmotna pota
in sledimo tvojim stopinjam
na poti, ki vodi v življenje.
Daj, da bomo zvesti krstnim obljubam
dosledno živeli svojo vero,
vneto pričevali za tvojo besedo,
da bo v vsaki družini in v naši domovini
zasijala oživljajoča luč evangelija.

Jezus, obličje Božjega usmiljenja
Jezus, pot k Očetu
Jezus, Bog z nami

Jezus, sprejetje obrobnih
Jezus, pravica zatiranih
Jezus, edini pravični

To prosimo tebe, Jezus, ki z Očetom in
Svetim Duhom
živiš in nas ljubiš vekomaj. Amen.

