Lahko bi rekli, da ga je Bog, tako kot egiptovskega
Jožefa, uporabil za rešitev ubogih Vietnamcev. Dolgo
časa je bil prav on edina vez med sobrati v Vietnamu
in z vodstvom salezijanske družbe v Rimu. Hkrati je
bil prek pisem pravi duhovni oče in voditelj vietnamskih sobratov. In to tako učinkovito, da je danes Vietnam obdarjen s številnimi duhovnimi poklici in mnogimi misijonarji.
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)

Čeprav trikrat izgnan s strani komunističnih voditeljev
(na Kitajskem, v Severnem in Južnem Vietnamu) je ob
prihodu domov ohranjal veselje, zelo skrbno in zavzeto
delal na samem sebi, gojil neizmerno dobroto do bližnjega in si prizadeval za pristno prijateljstvo z Gospodom in materjo Marijo ter tako stopal po poti svetosti.
Kljub starosti in raznim tegobam bolezni je njegov duh
vseskozi ohranjal čudovito svežino. S tem nam pričuje,
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 cvetke
sv. Terezije, zavetnice misijonov, ki jo je zelo častil. Pokopan je na ljubljanskih Žalah. Dobrih deset let po njegovi smrti, 24. septembra 2010, se je v Ljubljani začel
škofijski postopek za njegovo beatifikacijo.

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)

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 neutruden spovednik in duhovni voditelj.
Kakor ga je Bog poveličal med nami v času življenja
z izrednimi deli dobrote in ljubezni, tako naj ga sedaj poveliča po njegovi priprošnji za nas z izrednimi
uslišanji naših molitev in prošenj.
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Nič ni lepšega
kot dajati se iz ljubezni do drugih.
Marija Pomočnica na Rakovniku

A. Majcen

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

sdb.slo@sdb.si
donbosko.si/andrejmajcen
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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

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
Zlatomašnik Andrej Majcen
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.
Uredil Janez Potočnik. Izdal Salezijanski inšpektorat,
Ljubljana. Tisk Salve d. o. o. Ljubljana, 24. maj 2018.
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Življenjepis
Božjega služabnika Andreja Majcna
Leta otroštva in mladosti
Božji služabnik Andrej Majcen se je rodil v Mariboru 30.
septembra 1904. Nekaj dni zatem je bil v frančiškanski
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 Kozje (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 diplomiral. 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 tudi odločil, da želi postati salezijanski
duhovnik in jeseni 1924 začel salezijanski noviciat.
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)

K salezijancem
Ko je Andrej Majcen na Radni začel pripravo na salezijansko življenje, je prišel na Rakovnik k Mariji Pomočnici skupaj s svojimi sonovinci prve dni septembra l.
1924, v dneh pred posvetitvijo svetišča, da bi pomagali
pri čiščenju cerkve in pripravi na slovesnosti. Ob tem je
zapisal: »Učna ura svetosti v Marijinem svetišču je bila
zame zelo dragocena. Odložil sem 'lakirane čevlje', saj
sem živo spoznal, da je svetost v popolni duhovni predanosti Bogu, ki se odraža tudi na zunaj.«
Noviciat je opravil na Radni, 4. oktobra 1925 izpovedal
prve zaobljube in potem odšel na Rakovnik, kjer je bil
deset let: s študijem se je pripravljal na duhovništvo,
hkrati pa pomagal v rakovniških obrtnih šolah in bil
nekaj let tudi njihov voditelj. V duhovnika ga je 2. julija

1933 posvetil ljubljanski škof Rožman. Novo mašo je
obhajal v Krškem, kjer so tedaj bivali njegovi domači.
Mati mu je tedaj dejala: »Bodi duhovnik, ampak bodi
ves!« Po zaprtju rakovniških obrtnih šol (ukaz oblasti
iz Beograda) je 15. avgusta 1935 prejel misijonski križ.
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)

V misijone - za 44 let
22 let je misijonaril na Kitajskem (Kunming, Macao,
Hongkong in Tajvan), 22 let pa v Vietnamu (najprej dve
leti na severu, potem 20 let na jugu). Kamor je prišel, se
je dal v službo ljudem, še zlasti ubogim in mladim. Zelo
znane so njegove izjave: »S Kitajci Kitajec, z Vietnamci
Vietnamec!« Kljub stalni nevarnosti je neustrašno delal
– zlasti na področju vzgoje 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.

Po trikratnem izgnanstvu - spet doma
Spomladi leta 1979 se je vrnil v domovino na okrevanje, a se v misijone ni več vrnil. Najprej je bil eno leto v
Želimljem, potem pa 19 let (1980-1999), do svoje smrti, na Rakovniku, kjer je bil zelo zavzet in goreč spovednik ter prava duša misijonske animacije.
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