
Nič ni lepšega
kot dajati se iz ljubezni do drugih.

A. Majcen
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1904     1999

Božji služabnik Andrej Majcen 
'Mariborčan'
Prvo obdobje (1904-1907)
Majcen se je rodil v Mariboru, kak kilometer oddaljen 
od svoje župnijske cerkve Matere usmiljenja. Nekaj dni 
zatem je bil v tej cerkvi tudi krščen. O svojem krstu je 
zapisal: »Moj najsvetejši dan je za vse življenje ostal 9. 
oktober. Večkrat v življenju sem obnovil krstne obljube. 
V cerkvi Matere usmiljenja sem bil deležen milosti vseh 
milosti, da sem postal Božji otrok.« 

Drugo obdobje (1919-1923)
Kot petnajstleten fant je Majcen odšel na šolanje v Ma-
ribor. Obiskoval je Moško učiteljišče in štiri leta pozne-
je diplomiral (13. junij 1923). V ta čas sodijo spodbudni 
nasveti očeta in matere. Oče mu je dejal: »Bodi vedno z 
vsemi dober in ti ne bo nikdar žal.« Mati pa: »Pa na Ma-
rijo nikar ne pozabi. Ko boš šel na učiteljišče, ne pozabi 
mimogrede stopiti za trenutek v cerkev pri frančiškanih, 
pri enih vratih lahko greš noter, pri drugih pa ven.« To 
materino naročilo je vestno upošteval. V letih šolanja 
mu je bilo v veliko duhovno oporo materino darilo 
knjiga Frančiška Saleškega Filoteja, ki ga je spremljala 
vse življenje. 

Tretje obdobje (1979-1999) 
Po vrnitvi v domovino (1979) se je rad udeleževal le-
tnega srečanja učiteljev njegove generacije in tako 
podoživljal svoja mariborska šolska leta. Rad se je po-
mudil ob svoji 'rojstni hiši' (Meljska c. 67) in v bazili-
ki Matere usmiljenja ob krstnem studencu. Bogu se je 
zahvaljeval za čudovito prehojeno pot: »Bogu sem hva-
ležen, da me je poklical in mi dal pogum, da sem klicu 
sledil. Prav zanimiva je avantura življenja, v katero nas 
Bog pošilja.«

Molitev  
za beatifikacijo Božjega sl. Andreja Majcna
Neskončno sveti Bog.
Tvoj zvesti služabnik Andrej Majcen,
misijonar na Kitajskem in v Vietnamu,
goreč salezijanec in duhovnik,
je z velikim žarom vsem oznanjal evangelij,
še posebno ubogi in zapuščeni mladini.
Na goro svetosti se je vzpenjal
z velikodušno dobroto in ljubeznivostjo
ter s posredovanjem tvojega usmiljenja
v zakramentu svete spovedi.
Prosimo te, 
poveličaj ga pred nami na čast oltarja.
Pomagaj nam, da ga bomo vneto posnemali
in tebe iskreno častili.
Po njegovi priprošnji nas usliši v naših potrebah,
      (ko te prosimo za …).
Naj bo tudi naše življenje ena sama hvalnica tebi,
ki si slavljen zdaj in vekomaj. Amen.

(S cerkvenim dovoljenjem, Nadškofija Ljubljana, Ordinariat, 
Ciril-Metodov trg 4, datum: 17. 11. 2006, št.: 1923/06)

Naj postanem hostija: sveta, čista, brezmadežna, in 
naj po križu dospem k Luči; naj iz svojega srca izlijem 
samega sebe in ga napolnim s tem, kar je tvojega! 

(A. Majcen)

Uslišanja sporočite na naslov:
Postulatura, Rakovniška 6, SI-1000 Ljubljana

Ept:  sdb.slo@sdb.si
Splet:  donbosko.si/andrejmajcen

    Maribor  

Frančiškanska cerkev Matere usmiljenja v Mariboru
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Življenjepis  
Božjega služabnika Andreja Majcna
Božji služabnik Andrej Majcen se je rodil v Mariboru, in 
sicer 30. septembra 1904. Nekaj dni zatem je bil v fran-
čiškanski cerkvi Matere usmiljenja tudi krščen. Očetu 
je bilo ime Andrej, materi pa Marija. Bil je prvorojenec. 
Imel je še dve sestri in brata, ki pa je umrl že v otroških 
letih. Ker je bil njegov oče uslužbenec na sodišču, so se 
tri leta po Andrejevem rojstvu preselili najprej na Koz-
je (za dve leti), leta 1909 pa v Krško. Tu je hodil v šolo, 
prejel prvo sv. obhajilo in birmo. 
Leta 1919 je odšel na študij v Maribor in leta 1923 di-
plomiral. Tu je zelo rad obiskoval Marijino cerkev, kjer 
je bil krščen. Z diplomo je postal učitelj in še isto leto 
dobil službo v salezijanski šoli na Radni pri Sevnici. Tu 
se je odločil, da želi postati salezijanski duhovnik. Novi-
ciat je opravil na Radni, potem odšel na Rakovnik, kjer 
je bil deset let: s študijem se je pripravljal na duhovni-
štvo, hkrati pa pomagal pri vodenju rakovniških obr-
tnih šol. Duhovnik je postal leta 1933, dve leti pozneje 
pa odšel v misijone na Daljni vzhod. 
22 let je misijonaril na Kitajskem, 22 let v Vietnamu. 
Kamor je prišel, se je dal v službo ljudem, še zlasti ubo-
gim in mladim. Zelo znane so njegove besede: »S Kitajci 
Kitajec, z Vietnamci Vietnamec!« Majcen je kljub stalni 
nevarnosti neustrašno delal – zlasti na področju vzgo-
je domačih duhovnih poklicev: v Vietnam je prišel kot 
prvi salezijanski misijonar, ko pa je odhajal kot zadnji 
tujec, je za njim ostalo nad 130 sobratov salezijancev. 

Sporočilo 
Božjega služabnika  
Andreja Majcna
Zanimiva je avantura  
življenja, v katero  
nas Bog pošilja. 
Bogu se zahvaljujem 
za prehojeno pot doma  
in v misijonih. 
Bog je čudovit,  
četudi je pot križeva. 
Srečen sem,  
da sem to pot prehodil. 
Hvala ti, Bog,  
da si me poklical  
v salezijansko družbo 
in me poslal oznanjat evangelij  
na Daljni vzhod. 
Ideal vsakega duhovnika je, 
da bi bil kot 'drugi Kristus', 
z njim na križu za rešitev sveta. 
Zahvala Mariji Pomočnici za vse,  
saj sem prepričan, da je vse, kar sem storil,  
njeno delo, kakor me je učil sv. Janez Bosko. 
Brez Marije nisem nič. Če nisem svet, nisem nič.

Božji služabnik Andrej Majcen 
Rojen: 30. september 1904, Maribor
Krščen: 9. oktober 1904, Maribor
Salezijanec: 4. oktober 1925, Radna
Duhovnik: 2. julij 1933, Ljubljana
Misijonski križ: 15. avgust 1935, Lj. Rakovnik 
Misijonar: 1935-1979: Kitajska, Macao, S. Vietnam,  
        Hongkong, J. Vietnam, Tajvan
V domovini - misijonski animator, spovednik:  
        1979–1999: Želimlje, Rakovnik  
Umrl: 30. september 1999, pokopan: Lj. Žale
Postopek za beatifikacijo: Uradni začetek  
        24. september 2010

Kljub visokim letom je zelo skrbno in zavzeto delal na 
samem sebi ter tako stopal po poti svetosti. O tem pri-
ča nad 6000 strani njegovih osebnih duhovnih zapisov. 
S tem nam govori, kako pomembno je prizadevanje za 
osebno duhovno rast, kako je tudi starost lahko lepa, 
obenem pa koristna, rodovitna in potrebna!  
Umrl je na Rakovniku, 30. septembra 1999: prav na 
svoj 95. rojstni dan in hkrati na smrtni dan male cvet-
ke sv. Terezije, zavetnice misijonov, ki jo je zelo častil. 
Pokopan je na ljubljanskih Žalah na salezijanskem gro-
bišču. Dobrih deset let po njegovi smrti, 24. septembra 
2010, se je v Ljubljani začel škofijski postopek za nje-
govo beatifikacijo.

Misijonar, ki veliko moli, bo veliko naredil; tisti pa, ki 
ni povezan z Bogom, je kot vodni kanal, ki se je ločil od 
izvira.                   (A. Majcen)

Tudi tebe, dragi fant in drago dekle, Bog kliče. Prosim 
te, »ne zafrčkaj« svojega življenja, ne zapravi poklica! 
Povem ti na uho: srečen, resnično srečen boš, ko boš 
spoznal svoj poklic, ki ga je Bog od vekomaj položil v 
tvojo notranjost s potrebnimi talenti.           (A. Majcen)

Leta 1979 se je vrnil v domovino na okrevanje, a se v 
misijone ni več vrnil. Po vrnitvi  je bil najprej eno leto v 
Želimljem, potem pa 19 let, do svoje smrti, na Rakovni-
ku. Tu je bil duša misijonske animacije, zavzet in goreč 
spovednik ter duhovni voditelj »na daljavo« s številni-
mi pismi svojim vietnamskim sobratom.

Priporočajmo se 
Božjemu služabniku Andreju Majcnu: nagovarja nas kot 
goreč misijonar, kot skrben vzgojitelj duhovnih poklicev, 
kot vesel, pristen in srečen redovnik in duhovnik, kot neu-
truden spovednik in duhovni voditelj. Kakor ga je Bog po-
veličal med nami v času življenja z izrednimi deli dobrote 
in ljubezni, tako naj ga sedaj poveliča po njegovi pripro-
šnji za nas z izrednimi uslišanji naših molitev in prošenj.

Krstni kamen v cerkvi Matere usmiljenja 
v Mariboru, kjer je bil krščen A. Majcen

Večstanovanjska stavba na Meljski cesti 67, kjer je bil rojen Andrej Majcen.
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