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Devetdnevnica
za priprošnjo Božjega služabnika 

Andreja Majcna



• 2 •

kako opravimo devetdnevnico?
– Priporoča se, da opravimo spoved  

in prejmemo obhajilo.
– Varujemo se greha in vsega slabega.
– Molitev podpremo s postom in dobrimi deli.
– Obudimo vero, upanje in ljubezen.
– Molimo posamezno ali v skupini.

osnovne molitve

OČE NAŠ, ki si v nebesih, posvečeno bodi 
tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi 
se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. 
Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti 
nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo 
svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v 
skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

ZDRAVA, MARIJA, milosti polna, Gospod 
je s teboj, blagoslovljena si med ženami in 
blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. 
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas 
grešnike zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

SLAVA OČETU in Sinu in Svetemu Duhu, 
kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej  
in vekomaj. Amen.
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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.
Naj bo tudi naše življenje ena sama hvalnica 
tebi, ki si slavljen zdaj in vekomaj. Amen.

POD TVOJE VARSTVO PRIBEŽIMO, o sveta 
Božja Porodnica, ne zavrzi naših prošenj v 
naših potrebah, temveč reči nas vselej vseh 
nevarnosti, o častitljiva in blagoslovljena 
Devica, naša Gospa, naša srednica, naša 
besednica! S svojim Sinom nas spravi, 
svojemu Sinu nas priporoči, svojemu Sinu 
nas izroči.
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Capljal sem po
stopinjah
svetnikov.

1. DAN

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
obudimo kesanje in vero

Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, 
ki si moj najboljši Oče.  
Trdno sklenem, da se bom poboljšal. 
Pomagaj mi s svojo milostjo. Amen.
Jezus, verujem v te; Jezus, upam v te;  
Jezus, ljubim te nad vse.

Iz zapuščine 
Andreja Majcna 
COPATI
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kratko premišljevanje

Moja kratka jutranja molitev
Gospod, sprejmi:
– moje premišljevanje za metanojo – 

spreobrnjenje spovedancev;
– rožni venec za trdne spovedne sklepe;
– moje spovedovanje za spreobrnitev 

grešnikov;
– naj bodo moje molitve in moj brevir  

za sorodnike in sobrate;
– moja maša in obhajilo za svetost  

in za verne duše;
– obiski Najsvetejšemu za čistost  

in salezijanske čednosti;
– moje duhovno branje itd. za razsvetljenje 

Svetega Duha;
– naj bo vse moje delo in življenje za zdravje, 

pravo pamet, vse naj bi bilo ena sama 
daritev: da bi znal prav govoriti, vnemati,  
učiti, pisati, odločati, svetovati in voditi. D1, 23

molimo po namenu svetega očeta → str. 2-3 
Oče naš. Zdrava Marija. Slava Očetu.
molimo za priprošnjo božjega služabnika 
Neskončno sveti Bog.
molimo k nebeški materi mariji 
Pod tvoje varstvo pribežimo.
Marija, pomoč kristjanov, prosi za nas.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
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Ali se 

svetost?
trudis za

2. DAN

Iz zapuščine Andreja Majcna 
OČALA

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
obudimo kesanje in vero

Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, 
ki si moj najboljši Oče.  
Trdno sklenem, da se bom poboljšal. 
Pomagaj mi s svojo milostjo. Amen.
Jezus, verujem v te; Jezus, upam v te;  
Jezus, ljubim te nad vse.
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kratko premišljevanje

Don Bosko je želel, da bi se  
v svojem okolju vsi počutili kot doma

Ni dosti, da po svoji naravi nobenega ne 
obsojaš, da ne govoriš o nobenem slabo, 
da hitro vse, kar zadene tvojo občutljivost, 
pozabiš, ne kritiziraš, ampak, da se s toploto 
srca, zaupljivega prijateljstva daješ, kolikor se 
da, drugemu, da paziš na majhne pozornosti, 
vljudnosti in potrpežljivosti … M1, 45

Salezijanec v težavah ne scaga [obupa], ker 
povsem zaupa v Gospoda. M1, 47

molimo po namenu svetega očeta → str. 2-3 
Oče naš. Zdrava Marija. Slava Očetu.
molimo za priprošnjo božjega služabnika 
Neskončno sveti Bog.
molimo k nebeški materi mariji 
Pod tvoje varstvo pribežimo.

Marija, pomoč kristjanov, prosi za nas.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
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svetosti.

Brez truda ni kreposti.
Brez kreposti ni

3. DAN

Iz zapuščine 
Andreja Majcna 

MISIJONSKA 
TORBA

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
obudimo kesanje in vero

Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, 
ki si moj najboljši Oče.  
Trdno sklenem, da se bom poboljšal. 
Pomagaj mi s svojo milostjo. Amen.
Jezus, verujem v te; Jezus, upam v te;  
Jezus, ljubim te nad vse.
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Brez kreposti ni

kratko premišljevanje

Program življenja, močno strnjenega,  
to je služenje mladim. M1, 59

Rešiti duše! To ti je gorelo, ko si šel v misijone. 
In sedaj? Očiščevati in posvečevati jih  
z zakramenti. Voditi jih k don Boskovi svetosti  
po poti nekrvavega mučeništva.  
Vzgajati nove apostole in jih spodbujati,  
dajati korajžo v skušnjavah. Premagati na 
svojstven način človeški ozir z modrostjo;  
z zgledom, besedo in diskretnostjo biti 
kažipot k Bogu – ki je Ljubezn. M1, 60

molimo po namenu svetega očeta → str. 2-3 
Oče naš. Zdrava Marija. Slava Očetu.
molimo za priprošnjo božjega služabnika 
Neskončno sveti Bog.
molimo k nebeški materi mariji 
Pod tvoje varstvo pribežimo.

Marija, pomoč kristjanov, prosi za nas.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
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nekrvavem mucenistvu

odresenje
za

Daritev sebe v

dus.

4. DAN

Iz zapuščine Andreja Majcna 
SPOVEDNA ŠTOLA

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
obudimo kesanje in vero

Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, 
ki si moj najboljši Oče.  
Trdno sklenem, da se bom poboljšal. 
Pomagaj mi s svojo milostjo. Amen.
Jezus, verujem v te; Jezus, upam v te;  
Jezus, ljubim te nad vse.
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kratko premišljevanje

Pokora starega misijonarja

Potrebna je, da ne boš zrinjen na rob, da boš 
čil in na mestu za svoja opravila. Pokora: to, 
kar ti ne diši, je lakota in zmernost. Biti vesel 
z vsemi, tudi, ko te diabetes muči. Požri, ko te 
zaničujejo, ponižujejo, ravnajo kot z otrokom, 
ko nimajo zaupanja v moje delo, se ne 
zanimajo za to, kar sem naredil.

Bodi točen v spovednici vedno, ko je treba; 
posebej skušaj imet spokorne drže v molitvi, 
prijaznem prijateljskem dostopu do bližnjega, 
drže v gledanju raznih filmov, držo, da ne 
pokažeš nikdar, da nisi zadovoljen … M1, 50

molimo po namenu svetega očeta → str. 2-3 
Oče naš. Zdrava Marija. Slava Očetu.
molimo za priprošnjo božjega služabnika 
Neskončno sveti Bog.
molimo k nebeški materi mariji 
Pod tvoje varstvo pribežimo.

Marija, pomoč kristjanov, prosi za nas.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
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Biti hocem

za duse.

Marijinega
poslanstva

orodje

5. DAN

Iz zapuščine Andreja Majcna 
ROŽNI VENEC

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
obudimo kesanje in vero

Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, 
ki si moj najboljši Oče.  
Trdno sklenem, da se bom poboljšal. 
Pomagaj mi s svojo milostjo. Amen.
Jezus, verujem v te; Jezus, upam v te;  
Jezus, ljubim te nad vse.
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Biti hocem
kratko premišljevanje

Z zaupanjem se izročam Mariji
Bodi navzoča med mojimi v Vietnamu in 
na Kitajskem, meni tu na Rakovniku, mojim 
v Želimljem, tistim, katere pripelješ v mojo 
spovednico, ki berejo moje spise ali pisma … 
Bodi navzoča med našimi salezijanci, 
slovenskimi duhovniki, med misijonarji, 
predstojniki. Saj ti si Mati Cerkve, slovenske 
in misijonske. Ti si pomočnica vseh mojih in 
na poseben način naših. Si moja pomočnica, 
pribežališče in bodi še moja priprošnjica, 
za moje, vse salezijance, don Boskove 
prostovoljke. Napravi nas vse, prav vse, da 
postanemo sposobni po tebi in s teboj in 
kakor ti hočeš, nadaljevati tvoje poslanstvo 
odrešilne Jezusove ljubezni. Biti hočem 
orodje Marijinega poslanstva za duše. M1, 28

molimo po namenu svetega očeta → str. 2-3 
Oče naš. Zdrava Marija. Slava Očetu.
molimo za priprošnjo božjega služabnika 
Neskončno sveti Bog.
molimo k nebeški materi mariji 
Pod tvoje varstvo pribežimo.

Marija, pomoč kristjanov, prosi za nas.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
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dober
Strog s seboj,

z drugimi.

6. DAN

Iz zapuščine Andreja Majcna 
KLOBUK

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
obudimo kesanje in vero

Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, 
ki si moj najboljši Oče.  
Trdno sklenem, da se bom poboljšal. 
Pomagaj mi s svojo milostjo. Amen.
Jezus, verujem v te; Jezus, upam v te;  
Jezus, ljubim te nad vse.
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kratko premišljevanje

Bodi drugi don Bosko!

Pomoč mladim. Harmonija narave in milosti: 
posvečujoča milost odseva nedolžnost, se 
lesketa v očeh, v smehljaju, dobroti, korajži, 
smelosti do konca; v miru in v preprostih 
kretnjah in besedah. 

[Don Boskovi salezijanci] iz polnosti 
evharističnega Jezusovega Srca zajemajo  
in se z bogastvom Božjim napolnjujejo,  
tako Kristus iz njih odseva, so priče 
Gospodove ter nosilci svetosti mladim. M1, 57-58

molimo po namenu svetega očeta → str. 2-3 
Oče naš. Zdrava Marija. Slava Očetu.
molimo za priprošnjo božjega služabnika 
Neskončno sveti Bog.
molimo k nebeški materi mariji 
Pod tvoje varstvo pribežimo.

Marija, pomoč kristjanov, prosi za nas.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
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Po poti

svetosti
korakaj krepko!

7. DAN

Iz zapuščine Andreja Majcna 
PALICA

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
obudimo kesanje in vero

Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, 
ki si moj najboljši Oče.  
Trdno sklenem, da se bom poboljšal. 
Pomagaj mi s svojo milostjo. Amen.
Jezus, verujem v te; Jezus, upam v te;  
Jezus, ljubim te nad vse.
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kratko premišljevanje

Ljubim te, o Bog, moj oče, moje vse ...

Ali me še ljubiš, me sprašuješ. Nisem te 
ljubil, večkrat te nisem ubogal, hodil sem 
po poti svoje volje, zašel na stranpoti treh 
obljub. Nisem ti bil zvest, ne v malem, ne v 
velikem. Žal mi je, ker bi danes moj obraz 
bil drugačen, oblačilo moje svetosti ne bi 
bilo razcapano. Don Bosko, tvoj obraz sem 
izmaličil. 

Videti Jezusa je videti Očeta. Videti mene  
(kot je naslikano v moji sobi), je videti don 
Boska. Slika iz Vietnama ti to kliče … D1, 96

molimo po namenu svetega očeta → str. 2-3 
Oče naš. Zdrava Marija. Slava Očetu.
molimo za priprošnjo božjega služabnika 
Neskončno sveti Bog.
molimo k nebeški materi mariji 
Pod tvoje varstvo pribežimo.

Marija, pomoč kristjanov, prosi za nas.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
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V ietnamci.

Kitajec s Kitajci.
V ietnamec z

8. DAN

Iz zapuščine 
Andreja Majcna 

PISMA

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
obudimo kesanje in vero

Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, 
ki si moj najboljši Oče.  
Trdno sklenem, da se bom poboljšal. 
Pomagaj mi s svojo milostjo. Amen.
Jezus, verujem v te; Jezus, upam v te;  
Jezus, ljubim te nad vse.
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kratko premišljevanje

Prvenstvena ljubezen do mladih
Res je, da je malokdo ljubil kitajske in 
vietnamske fante, tako, kot sem jih jaz. 
Ljubezen do njih vseh nosim globoko v srcu. 
Nihče mi ne bo mogel te ljubezni, ki je rasla  
z njimi, iztrgati iz mojega ubogega srca. 

Morda sem jih ljubil tudi afektivno in čustveno 
s toplino svojega srca, pa vedno tudi z 
najvišjo stopnjo moje ljubezni, da rešijo  
svojo dušo.

Ne morem drugače, kot da hodim po tej poti 
do zadnjega trenutka, do groba in onkraj 
njega v večni blaženosti z njimi in z Marijo … 
M1, 41

molimo po namenu svetega očeta → str. 2-3 
Oče naš. Zdrava Marija. Slava Očetu.
molimo za priprošnjo božjega služabnika 
Neskončno sveti Bog.
molimo k nebeški materi mariji 
Pod tvoje varstvo pribežimo.

Marija, pomoč kristjanov, prosi za nas.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
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Ne zafrckajte

talentov,
cudovitih

ki jih imate!

9. DAN

Iz zapuščine Andreja Majcna 
BUDILKA

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
obudimo kesanje in vero

Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, 
ki si moj najboljši Oče.  
Trdno sklenem, da se bom poboljšal. 
Pomagaj mi s svojo milostjo. Amen.
Jezus, verujem v te; Jezus, upam v te;  
Jezus, ljubim te nad vse.
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kratko premišljevanje

Po milosti Božji sem to, kar sem. (1 Kor 15,10)

Sodelovati z milostjo Božjo, da bi me 
Odrešenikovo Srce razvnelo v ljubezni in bi 
z Marijo in Svetim Duhom postal Ma i cen 
– resnično svet, pravičen in resničen in bi 
uresničil biti Mai-sen (Mojzes), ki sebe in duše 
vodi iz okov suženjstva v nebeški Jeruzalem! 
D1, 3

molimo po namenu svetega očeta → str. 2-3 
Oče naš. Zdrava Marija. Slava Očetu.
molimo za priprošnjo božjega služabnika 
Neskončno sveti Bog.
molimo k nebeški materi mariji 
Pod tvoje varstvo pribežimo.

Marija, pomoč kristjanov, prosi za nas.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.



• 22 •

življenjska pot  
božjega služabnika andreja majcna

 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, Rakovnik
 misijonar: 1935-1979 (Kitajska, Macao, 
  Severni Vietnam, Hongkong, 
  Južni Vietnam, Tajvan)
 v domovini: 1979-1999 (misijonski animator,  
  spovednik: Želimlje, Rakovnik)
 umrl: 30. september 1999, Ljubljana
 pokopan: Ljubljana Žale

škofijski postopek za priznanje svetništva  
božjega služabnika andreja majcna

 začetek: 24. september 2010  
  Ljubljana Rakovnik
 sklep: Majcnova nedelja 
  29. september 2019  
  Ljubljana Rakovnik



DEVETDNEVNICA 
za priprošnjo Božjega služabnika Andreja Majcna 

ob besedilih iz njegovih duhovnih dnevnikov in meditacij
pripravil Marko Suhoveršnik. uredil Alojzij Slavko Snoj  

fotografije Patricija Belak. ilustracija na naslovnici Špela Ambrož
izdal in založil Salezijanski inšpektorat 2019 

USLIŠANJA SPOROČITE NA NASLOV
Rakovniška 6, Ljubljana 059 339 123  sdb.slo@sdb.si

Andrej Majcen je živel sveto, do konca predan 
Bogu, srečen, da je lahko kaj dobrega storil 
drugim. 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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sporočilo božjega služabnika  
andreja majcna

Bogu sem hvaležen, da me je poklical 
in mi dal pogum, da sem klicu sledil. 
Prav zanimiva je avantura življenja, 
v katero nas Bog pošilja.

Posebej se zahvaljujem Bogu 
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.

Nič ni lepšega, kakor dajati se  
iz ljubezni do drugih. 
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.

Več o Andreju Majcnu na www.donbosko.si/andrejmajcen


