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Spremna beseda  
OČALA SVETOSTI  

Na znamenja časov je potrebno gledati z Božjimi očali. 
Sveto pismo nam jih pomaga nadeti tudi z besedami: Ve-
selite in radujte se! (Mt 5,12). Sicer človek današnjega časa 
postane črnogled in njegov okus po lepoti življenja posta-
ne trpek in grenak. Pogled svetosti pa nasprotno prinaša 
sporočilo, da nas je Gospod ustvaril za resnično življenje 
in srečo. 

Papež Frančišek je z apostolsko spodbudo o poklica-
nosti k svetosti v današnjem svetu (Exulatate et gaudete) 
še enkrat zadel v polno. Svetost je namreč znamenje časa. 
Zapiše namreč, da Gospod »želi, da smo sveti, ne pa da se 
zadovoljimo s povprečnim, mlačnim in neprepoznavnim 
življenjem. Poklicanost k svetosti najdemo v različnih ob-
likah od prvih strani Svetega pisma« (EG 1). 

Svetost nam je na dosegu roke. Skriva se za vrati naše 
domače hiše. Skriva se za zavihanimi rokavi salezijancev, 
salezijank in drugih članov salezijanske družine in neut-
rudnim delom za ubogo mladino. Svetost po salezijansko 
je torej nekaj zelo konkretnega. Nekaj kar lahko živiš ti in 
jaz. In ni naključje, da prav v letu, ko končujemo škofij-
ski postopek za beatifikacijo Božjega služabnika Andre-
ja Majcna, vrhovni predstojnik napiše vezilo o svetosti v 
salezijanski družini. »Svetost tudi zate«, zapiše v naslovu 
in našega Andreja Majcna postavi kot zgled salezijanske 
svetosti očetovstva. In res, mnogi, ki so živeli z njim, so na 
njegovem obrazu zaznali veselje in radost Dobrega pastir-
ja, ki se veseli, da je lahko iskal in našel izgubljene; to so 
ubogi in mladi, ki je zanje poskrbel kot oče. 

Za svetost se je potrebno tudi vzgojiti. Imeti zanjo čut, 
okus in vonj. Slovenski katoličani trpimo za pomanjkanjem 
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čuta za svetost. Gledati z Božjimi očali svetosti ni tako tež-
ko, če si tega zares želimo. Tudi slovenski salezijanci na tre-
nutke delujemo mlačno in neprepričljivo, kot da bi bil naš 
pogled preveč obrnjen v stvarno in zemeljsko. »Hrepenite 
pa po večjih milostnih darovih« (1 Kor 12,31). Hrepeneti 
po svetosti pomeni imeti ljubezen. Pred nami pa so besede 
človeka - svetnika, našega prijatelja, znanca, sobrata, ki nam 
s svojimi osebnimi zapisi odstira, kako je on živel to ljube-
zen. Ne moremo in ne smemo ostati ravnodušni. Njegovi 
zapisi razkrivajo njegove rane, človeško krhkost, hkrati pa 
izredno duhovno ponižnost. Kako se je do zadnjega bojeval 
s »sebičnim jazom«, delal na sebi in se ni zapustil. Kljub 
letom si je upal začeti na novo, tako da je v določenem tre-
nutku življenja prelomil s starim življenjem in prepustil, da 
Gospod naredi svoje. Teh misli Majcen ni namenjal dru-
gim, za objavo, ampak samemu sebi. Seveda, svetost je boj s 
seboj! Ko so sedaj njegove izbrane misli razgrnjene tu pred 
nami, jih vzemimo kot duhovne bisere in bodimo hvaležni, 
da smemo zajemati iz te svetniške zakladnice Cerkve. 

Naš cilj ni, da z zaključkom škofijskega postopka o 
Majcnovni beatifikaciji, zadevo svetništva preložimo in 
izvozimo v Rim, ampak da o Majcnu pogumno sprego-
vorimo preprostim ljudem, mladim, oddaljenim, staršem, 
učiteljem, vzgojiteljem … Na voljo imamo dovolj gradiva. 
Tudi tega zbranega v tej knjižici. Hvaležen sem še posebej 
sobratom prof. Tonetu Ciglarju, mag. Janezu Potočniku in 
dr. Alojziju Slavku Snoju, ki so v zadnjih letih omogočili, 
da imamo možnost bolje spoznati življenje, delo in svetni-
ški lik Andreja Majcna. 

Božjemu služabniku se v molitvi priporočajmo, da bi v 
Rimu potrdili njegovo svetost in da bi ga smeli, obdarjeni 
s čudežnimi uslišanji, kmalu častiti v družbi blaženih in 
svetnikov.

mag. Marko Košnik, inšpektor
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Uvodna beseda  
OBZORJE SVETOSTI

Andrej Majcen si je že od mladosti prizadeval za obli-
kovanje svojega značaja, krepitev volje in srčno dobroto. 
K temu sta ga spodbujala oče in mati. Po materi, varuhinji 
družinskega ognjišča, je podedoval čut za duhovne raz-
sežnosti, po očetu, sodnijskem uradniku, posluh za pra-
vičnost in vzajemnost, po obeh pa nadarjenost za Dobro-
to, Lepoto, Resnico – in Ljubezen. V učiteljskem poklicu 
je spoznal vzgojni ideal in poslanstvo za mlade, kot sale-
zijanca pa ga je navdušilo obzorje Božje svetosti, ki ga je 
dosegla Jezusova Mati Marija, ustanovitelj Janez Bosko in 
toliko svetlih vzornikov.

Božji služabnik Andrej Majcen je leta 1983 obhajal zla-
to mašo in se mu je že upočasnil korak, tem bolj silovito 
pa ga je navdihovalo in pritegovalo to obzorje. Program 
zlatomašnega leta 1983–1984 je zapisal v Duhovni dnevnik 
1 (D1) in ga je nadaljeval 1984–1985 v Duhovnem dnev-
niku 2 (D2). Oboje je ob 60-letnici salezijanskega življen-
ja (1924–1984) dopolnil v zvezku Moja premišljevanja in 
moje drže po Konstitucijah 1984, ki jih vsebujejo Medita-
cije 1 (M1). Večina besedil, ki jih navajamo iz dnevnikov 
in premišljevanj, je iz teh treh njegovih osebnih zapiskov. 
Vendar je nadaljeval dnevno zapisovanje svojih duhovnih 
misli in premišljevanj, kakor to kaže kazalo, do 26. julija 
1997, potem pa občasno vse do 8. marca 1999, to je šest 
mesecev pred svojo sveto smrtjo. Arhiv Andreja Majcna - 
Ljubljana (AAM) hrani njegove zapiske. 

Salezijanec Tone Ciglar je v svojih objavah prvi opo-
zoril na ta skriti zaklad spisov misijonarja Andreja Majc-
na, še posebno s knjižico V ogledalu svetosti, Salezijanski 
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inšpektorat, Ljubljana 2013. Ob dvajsetletnici rojstnega 
dne za nebesa – »dies natalis« – in v letu, ko sklepamo 
škofijski postopek za beatifikacijo in kanonizacijo Božjega 
služabnika Andreja Majcna, naj zablestijo ti žarki Božje 
svetosti, zbrani v malo širšem obsegu. Navedeni odlom-
ki, razvrščeni v štirinajst tematskih sklopov, so dobeseden 
prepis duhovnih misli misijonarja Majcna, da bi tako ne-
posredno kar najbolj osvetljevale njegovo človeško, krš-
čansko in salezijansko rast. Vneseni so podnaslovi, vzeti 
iz besedil. Nekaj pojasnjevalnih opomb, ki ne posegajo v 
vsebino, je v oglatih oklepajih; tako so dodani tudi prevodi 
latinskih izrazov. Navedki strani so po digitalni obdelavi 
neobjavljenih spisov Božjega služabnika, ki jih je pripravil 
– za nadaljevanje postopka v Rimu – salezijanec Marko 
Suhoveršnik. Njemu in vsem, ki so s spodbudo ali delom 
sodelovali pri raziskovanju človeške in duhovne podobe 
Andreja Majcna, naj se oddolži on sam družno s svetimi 
nebeškimi priprošnjiki.

dr. Alojzij Slavko Snoj, vicepostulator

Majcnova nedelja ob sklepu škofijskega postopka  
za beatifikacijo in kanonizacijo Božjega služabnika,
na Rakovniku v Ljubljani, 29. septembra 2019
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Birmanec Andrej Majcen s sestrama Marico in Milko;
birmovalec je ljubljanski škof 
dr. Anton Bonaventura Jeglič,

Krško, 5. maja 1918
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SVETO LETO – ZLATOMAŠNO LETO

Versiglievo misijonsko leto
[Beatifikacija škofa Alojzija Versiglia, 15. maja 1983]

1983-1984

Calicem salutis accipiam
et nomen Domini invocabo!

[Kelih zveličanja bom vzel in klical Gospodovo ime!  
Ps 116,13]

1
Program duhovniškega življenja

Sodelovati z Božjo milostjo,
v intimnosti [prijateljstvu] odrešenjske skrivnosti,
da bi me Odrešenikovo Srce razvnelo v ljubezni (Perfectae 
Caritatis)
[Odlok o prenovi redovniškega življenja, Drugi vatikanski 
koncil, 1965],
in bi z Marijo in Svetim Duhom postal
Ma-i-cen – resnično svet, pravičen in resničen,
[Ma-i-cen pomeni: konj, ki prinaša pravičnost in svetost], 
in bi uresničil biti Mai-sen [Mojzes], 
ki bi sebe in duše vodil iz okov suženjstva v nebeški Jeru-
zalem.
Mama mi je dejala 1933 [ob duhovniškem posvečenju]:
Sei Priester und sei es ganz! [Bodi duhovnik in bodi ves!]
Po zgledu sv. Janeza Boska sem bil povsod duhovnik:
v sobici, na cesti, med ljudmi, v spovednici, pri oltarju …
D1, 3
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2
Vodila življenja

Napisi na novomašni podobici:
Nova maša, Krško, 9. julija 1933
»Po milosti Božji sem to, kar sem« (1 Kor 15,10).
»Marija Pomoč kristjanov, prosi za nas.«

Napisi na podobici ob odhodu v misijone:
Krško, 11. avgusta 1935
Rojakom v spomin
»Pojdite in učite vse narode« (Mt 28,19).

[Zdi se, da ni posebne podobice:
Srebrna maša, Rakovnik, 25. avgusta 1958.]

Napisi na zlatomašni podobici:
Zlata maša 1983
Moj ODREŠENIK, vžgi v meni ogenj resnične svetosti.
[V kitajščini] 
Prišel sem, da vržen ogenj na zemljo. Zlatomašniško vese-
lje. Hvala ti, o POMOČNICA, bila si in boš nam ti.

Na podobici biserne maše:
BISERNI 60. JUBILEJ
Biserna maša 1993: Rakovnik, Maribor, Krško, Brežice
O Marija, pomočnica bila si in boš nam ti!
Ljubite se med seboj. Bodi potrpežljiv. 
[Tudi v kitajščini in vietnamščini.]
Na hrbtni strani podobice biserne maše:
Sveti Duh naj razliva Odrešenikovo milost po priprošnji 
Brezmadežne Pomočnice in sv. Janeza Boska na ZHONG 
HUA – cvetoči osrednji vrt (Kitajsko) in VIET-NAM – 
nebeško lepi kraj, kjer sem po milosti nebeškega Očeta kot 
misijonar oznanjal evangelij od 1935 do 1979. Naj ubogi 
in zapuščeni mladini nikdar ne manjka glasnikov evange-
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lija, da je naša domovina nebeški Jeruzalem. Andrej Maj-
cen, misijonar 
[Podpis v slovenščini, kitajščini in vietnamščini.]

3
Prioritetni sklepi

Ali v zlatem – svetem letu:

– Res ljubiš Jezusa in Marijo?
– Ali se res trudiš, da si ponižen, čist in ubog?
– Živiš po evangeliju in konstitucijah?
– Ali se trudiš za svetost in se oblikuješ v to, kar bi moral 

biti?
– Ali se daš voditi Božji previdnosti z Marijo in Svetim 

Duhom?
– Ali se znaš prilagoditi okolju?
D1, 9

Izpili + uresniči!
1. Bodi goreč duhovnik; postrgaj rjo mlačnosti; uresniči 

1., 2. in 3. Božjo zapoved; izpili diamante vere, upanja 
in ljubezni.

2. Bodi salezijanec, kakršen bi moral biti; pravila glede 
salezijanskega duha; uresniči 4. Božjo zapoved; izpili 
diamant pokorščine.

3. Bodi ljubezniv, vesel; boj [proti] čemernosti, melanholič-
nosti; uresniči 5. Božjo zapoved; izpili diamant ljubezni.

4. Bodi čist in svoboden; skidaj simpatije; uresniči 6. in 9. 
Božjo zapoved; izpili diamant čistosti.

5. Bodi duhovno ubog; posebno diabetični post; uresniči 
7. in 10. Božjo zapoved; izpili diamant dela, zmernosti, 
pokore.

6. Bodi zvest Svetemu Duhu po Mariji; si in bodi svet za-
res; uresniči 3. in 8. Božjo zapoved; izpili diamant reši 
dušo, da dobiš večno plačilo.

D2, 26
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4
Vezila za zlatomašno leto

Vsaka maša naj bo zlata maša.
Zlato leto je tudi odrešenjsko leto svetosti: Odpri vrata 
Odrešeniku v ponižnosti in krotkosti (Avguštin: vere, po-
nižnega in krotkega srca).

– [Vrhovni predstojnik Egidij] Viganò priporoča poglo-
bitev vzgojne vrednosti duhovnega vodstva, da bi bili 
graditelji človeško-Božjega dostojanstva.

– Versiglievo [blaženi Alojzij Versiglia, škof] leto nekrva-
vega mučeništva v ljubezni.

– [Misijonar Jožef] Gedér: noč in dan pripravljen, da po-
magam, spovedujem, sem na razpolago, da sem vsem 
vse.

– [Sveti Janez] Bosko: radikalna odločnost in ne samo ne-
kakšno mečkanje.

– Sveti Avguštin: V veri ponižnega in krotkega srca.
– Biti "Loj min tao": Ogenj in grom, ki razsvetljuje pota.
– [Božji služabnik Andrej] Beltrami: Trpeti in ne umreti, 

živeti iz ljubezni do križa.
– [Carlo] Braga: Biti alter Crucifixus [drugi Križani]. 
– Sveti Dominik [Savio]: Non licet [Ni dovoljeno] – rajši 

umreti! Biti tempelj brez greha.
– Čujte in molite. Ora et labora [sveti Benedikt: moli in 

delaj]. Kontemplativno aktiven.
– To zlato leto je leto podaritve Mariji.
– Leto očiščevanja majhnih pomanjkljivosti in leto salezi-

janske drže.
– [Duhovnik Mirko] Žerjav: Spomin na poslednje reči … 

Vsak trenutek smo bliže večnosti.
– [Magister novinca Andreja Majcna Annibale] Borto-

luzzi: Zgled Ruove [blaženi Mihael Rua] salezijanske 
drže. Biti skrbni zakristani svoje duše, da [nas] Marija 
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s Svetim Duhom vodi po poti salezijanske karizme do 
zadnjega diha – Božje ljubezni.

D1, 31

5
Zlatomašnik, od Boga si nam poslan

Zlatomašnik, od Boga si nam poslan, da zlatomašniške 
roke:
1) blagoslavljajo v imenu Očeta,
2) odpuščajo grehe pred Bogom,
3) sprejemajo grešnike z ljubeznijo,
4) posvečujejo v spovedi,
5) darujejo Bogu spravno daritev,
6) molijo za grešnike,
7) strežejo in služijo revnim,
8) brišejo solze žalostnim in zdravijo,
9) delijo dobrote in služijo bratom,
10) vodijo v nebesa, odpirajo srečo,
11) vsak dan sprejmejo križ na rame,
12) nenehno delajo … et omnibus bene facientes 
 [in vsem delajo dobro],
13) da bi bile graditeljice svetosti.
D1, 6

6
Za preverjanje

ZNAČAJ: Sem bil točen? Zaprt, žalosten, čemeren? Me-
lanholičen, bolan? Sem zamerljiv in občutljiv? Kuham v 
sebi zamere? Preganjaj vsako simpatijo in navezanost.
ČEDNOST: Biti sonce dobrote, veselja. Biti eno z vsemi in 
v vsem. Ne bodi občutljiv. Lepo sprejmi vsakega in pov-
sod. Prilagodi se.

INTIMITÀ [PRIJATELJSTVO Z BOGOM]: Živim v Bož-
ji pričujočnosti, v poslušnosti Svetemu Duhu? Sodelujem 
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z milostjo in navdihi? Črpam gorečnost za blagor duš iz 
intimnosti [prijateljstva] z Jezusom, zajemam iz tistega 
»Srce Jezusovo, napravi moje srce po svojem Srcu«? Dia-
log z Bogom kot sv. Frančišek Saleški z zdihljaji, da vedno 
molim v tihoti, da na vse gledam z vidika večnosti. Ne od-
reči ničesar, kar te prosi drug. Daritev naj bo življenje od 
jutra do večera. Vsako delo naj bo popolnoma v Božjo in 
Marijino slavo.

ŽIVETI: Očenaš v petih točkah. S posvetitvijo in izročitvi-
jo Mariji v duhu konstitucij. Nekrvavo mučeništvo (zata-
jevanje) Versiglievega keliha. Živeti mašo z zlatomašniško 
harfo.

POKORA: Salezijanska drža: hoja, sedenje, obleka, vede-
nje. Posti se. Drži dieto in se zatajuj v jedi in nevšečnosti. 
Bodi vesel. Urejen v vsem. Bodi velik molivec, ponižen in 
zadržan. Ora et labora [moli in delaj]: ne zapravljaj trenut-
ka. TIBI SOLI ... [TEBI SAMEMU ...]

ŽELJA: Biti ves Kristusov in poln Božje ljubezni.
D1, 36

7
Naj doni zlatomašniška harfa

»O Bog, novo pesem ti hočem peti, na harfo desetih strun 
ti hočem igrati« (Ps 144,9).
Naj doni zlatomašniška harfa desetih srčnih strun, ki bi 
jih rad s Svetim Duhom uglasil v salezijansko karizmatič-
no pesem bogoslužja po melodiji »ora et labora« [moli in 
delaj]:
1. Jaz verujem, verujem, o vsemogočni Bog, da si ti v 

vsem in povsod.
2. Ti moje upanje, ti moč in zaupanje si, o Gospod, da z 

Marijo v nevarnostih mi priskočiš na pomoč, da rešim 
svojo dušo.
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3. Ljubezen s križi naj bi bila moja majhna pot; z njo me 
čistiš, me greješ, mi svetiš in me dvigaš k sebi, o Gos-
pod.

4. Pod križem tvojim revček Andrejček boječe stojim, 
ihte te prosim: usmili se, odpusti mi, reši me in v ne-
besa sprejmi me. Res smo grešniki, pa vendar tvoji si-
novi, Marija.

5. Vsak trud in delo naj bo v slavo Troedinemu. Čas-
tihlepni nameni skoz raztrgan žep letijo, dobri nameni 
v Božjo knjigo se zvrstijo.

6. S svojo voljo si vice postiljam, z Božjo voljo vse v sve-
tost spreminjam.

7. V grozovitem molku Stvarnik nove svetove gradi.
 V svetem molku, v intimnosti [prijateljstvu z Bogom], 

kontemplaciji, molitvi in čuječnosti Jezus z Marijo po 
evangeliju in redovnih pravilih graditelje svetosti naredi.

8. Služiti jaz bratom si nesebično želim, se jim prilago-
diti, se jim dajati v veselju, v potrpežljivosti, s priza-
devnostjo, z gostoljubnostjo in tako služiti Bogu in 
bratom hitim.

9. Ko sem se pokrižal z blagoslovljeno vodo, sem molil: 
Sleci, Gospod, starega človeka, in obleci me v novega v 
svetosti in pravičnosti [prim. Ef 4,22-24]: tako v novi-
ciatu, tako kot duhovnik misijonar, tako kot zlatomaš-
nik.

10. Zatrobi trobenta, zatrobi glasno, po poti svetosti kora-
kaj srčno!

 Kaj si? Ma – i – cen [kar v kitajski pisavi pomeni]: osel, 
ki je Boga nosil.

D1, 7

8
Izpraševanje vesti ob zlati maši

Ali rastem v milosti in modrosti v zrelost salezijanskega 
duhovnika? Po zgledu Versiglia biti Alter Christus [drugi 
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Kristus]. Ex fide vivit homo Dei [Božji človek živi iz vere]. 
[Dodana je razpredelnica za izpraševanje vesti od junija do 
vključno decembra 1984.]
1. Cum ipso [z njim]:
 Ali sem čistega srca in ponižen?
 Ali mislim na Božjo pričujočnost?
 Ali sem poslušen njegovim navdihom?
 Ali iz srca diha ljubezen?
 Kako je z intimità divina [Božjim prijateljstvom]? 
2. Očetov sem:
 Ali sem v posvečujoči milosti?
 Ali delam vse v Božjo in ne svojo čast?
 Ali delam vse po Božji volji?
 Ali Jezus kraljuje v mojih čutilih?
 Ali odpuščam in prosim odpuščanja?
 Ali sem odločen v skušnjavah?
 Ali se izogibam, skidam slabo?
3. Marijin sem:
 Ali sem ponižen in skromen?
 Ali sem močan v zvestobi v malem?
 Ali sem krepak v zmernosti?
 Ali sem vesel?
4. Velik molivec:
 Ali zdihujem kot David?
 Ali sem kontemplativen v dejavnosti?
 Ali sem kerubin pred tabernakljem?
 Po načrtu Očeta in Sina in Svetega Duha?
 V veri, upanju in ljubezni? 
 Kako je z »indue-exue« [obleci – sleci; obleci novega 

človeka; sleci starega človeka, prim. Ef 4,22-24];  
metanoja [spreobrnjenje]?

 Kako premišljujem?
5. Bodi svet:
 Ali se trudim, delam sklepe?
 Ali sem len in površen (rja)?
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 Hrepenim po gorečnosti?
 Sem vedno v Božji ljubezni?
 Ali mislim: reši dušo ob zadnji uri? 
6. Sem duhoven:
 Kako je z duhovnim branjem?
 Kako je z izpraševanjem vesti?
 Kako molim brevir?
 Kako rožni venec?
D1, 5

9
Vsaka maša naj bo zlata maša

Daritev bodi ti življenje celo … [Simon Gregorčič]
Upokojenec si brez penziona, a ne brez dela!
Sveta maša – moja daritev.
Sveta maša in sveto obhajilo naj bo center dneva  
in vir svetosti.
Evharistična skrivnost po Kristusu,  
s Kristusom in v Kristusu Bogu Očetu, 
v občestvu Svetega Duha,  
pa naj spremeni vsak utrip mojega življenja 
v bogoslužno daritev mojega življenja.
D1, 10

10
Mašuj vredno, zbrano in pobožno

Pri vsaki maši pazi, 
[dodana je razpredelnica za izpraševanje vesti od junija do 
vključno decembra 1984],
da mašuješ res digne, attente, devote  
[vredno, zbrano, pobožno],
da res obžaluješ z "zelo mi je žal",
da res prosiš usmiljenja in odpuščanja,
da živiš v hvalo … v skrivnostih vere,
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da se daruješ in posvetiš Bogu iskreno želeč,
da bi bil deležen Božje narave.
Naj z Marijo izmije krivdo, da bo M[ajcen] dar.
Molimo s Cerkvijo in svetniki za (namen) …
Združi se z angeli in poj: Svet, svet, svet.
Gospod je resnično svet, vir vse svetosti.
Moje življenje naj bo pesem velikonočne skrivnosti.
Spomni se živih (spovedancev) in rajnih (SDB, misijonar-
jev).
Očenaš, asketična pot Božjega otroštva s prošnjo,
da me reši hudega, večne smrti.
Jagnje Božje, operi me vseh grehov.
Priznam skesano, da nisem vreden.
Vsako obhajilo me očisti in posveti
in me s povečujočo milostjo pripravi za večno življenje.
V vsakem obhajilu je Jezus zdravilo.
Milost in blagoslov naj posvetita vsako delo
in mi pomagata sveto živeti.
Duhovnik: Ali si alter Crucifixus [drugi Križani]?
Duh vseh molitev: Rešiti dušo (duše).
D1, 11
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Maturant Andrej Majcen;
spričevalo zrelosti na Državnem moškem učiteljišču  

v Mariboru, 14. junija 1923
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JEZUS KRISTUS

11
Posvečen Božji ljubezni po veri in upanju

DA KOT KRISTJAN po zakramentih Očetu, ki je Alfa + 
Omega, Sinu križanemu Odrešeniku in Svetemu Duhu, 
karizmatičnemu posvečevalcu,

DA KOT SALEZIJANEC po karizmatični evangeljski po-
polnosti + svetosti Marije Pomočnice ter konstitucijah Ja-
neza Boska,

DA KOT SALEZIJANSKI DUHOVNIK

postanem hostija, čista, sveta in brezmadežna. Da per 
Crucem dospem ad Lucem [po Križu k Luči], k svetosti 
in intimnosti [prijateljstvu] velikonočne skrivnosti: trpeti, 
umreti, vstati;

da izlijem iz srca Slavka, samega sebe, in napolnim s tem, 
kar je tvojega. Le tako bom prijemal kelih zveličanja, da 
rešim svojo dušo in duše vseh;

da stojim pod križem z Marijo in s sv. Janezom od Križa in 
premišljujem vsakdanjo metanojo [spreobrnjenje]: ostati 
alter Christus [drugi Kristus], in živim kot don Bosko, ki 
med akcijo gleda in kontemplira [premišljuje, zre] skriv-
nost nevidnega Očeta in Sina in Svetega Duha z Marijo;

da bi se naučil (KOT Versiglia) v šoli tabernaklja ob pogle-
du na kelih postati žrtev, hostija, in tako ponižen, popoln 
in svet salezijanec, kot mi je dejala mama: »Bodi duhov-
nik, vendar to bodi ves in zares!«;
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da bi se vsak dan posvetil Pomočnici s posvetilno molit-
vijo in bi postal kot don Bosko Marijin otrok, s tistim na-
ročilom: Bodi ponižen, močan in krepak. Totus Tuus [Ves 
tvoj]!
D1, 16

12
Odpri vrata Odrešeniku

O JEZUS, naj hodim za teboj in se pri tebi učim.

O DOBRI PASTIR, da se pri tebi naučim biti dober, biti 
vsem vse, biti krotak, ponižen, prijazen, potrpežljiv, za 
vsakega dostopen, vedno veder in bi znal dajati pogum, 
razvnemati gorečnost, znal tolažiti in povedati pravo be-
sedo, vedno odpuščati in biti zakristan src salezijancev.

O JEZUS, KRIŽANI, da bi znal vsak dan vzeti križe težav, 
skušnjav, malodušnosti, nezadovoljstva, slabega počutja, 
glavobola, ponižanja in nerazumevanja. Premišljevati križ 
in križati svoje poželenje po treh jazih, svojega sebične-
ga, slavohlepnega, počutnega in na toliko reči navezanega 
Slavka in s križem sv. Andreja, Terezike [sv. Terezije Dete-
ta Jezusa], Beltramija priti ad Lucem [k luči].

O presveto Jezusovo Srce, VIR VSE SVETOSTI. O Jezus, ti 
si prišel na svet, da prineseš ogenj; daj mi pravo gorečnost 
in ljubezen, ki dviga, da spoznam sebe in tebe, da požgeš 
v meni sebičnost, počutnost in navezanost, da me ogre-
ješ z intimnostjo [prijateljstvom] občutene pričujočnosti 
v molku dialoga in mi daš duhovno energijo odpovedi, 
samokontrolo svobode.

O PRESVETO SRCE MARIJINO, ki je ogledalo svetosti 
in moja učiteljica salezijanske modrosti, da bi znal uresni-
čevati resnično svetost svojega imena. Tebi, o Marija, da-
rujem svoje intelektualne sposobnosti, da služim v poniž-
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nosti in pokorščini, darujem svoje telo in vse, kar imam, 
da ti služim v čisti, nedeljeni ljubezni, darujem vse, kar 
je moje, da izpraznim sebe vseh simpatij v duhu uboštva.

O don Bosko, da se v salezijanski šoli svetosti naučim po 
zgledu sv. Dominika Savia živeti dan po programu POS-
VETITVE MARIJI POMOČNICI in v tem Versiglievem 
letu svetosti živeti nekrvavo mučeništvo po programu sv. 
Marije Dominike Mazzarello: Trenutek, ki mineva …, da 
res postanem dober kristjan, salezijanec ter duhovnik pri 
oltarju, v spovednici, pri pisni animaciji svojih, v skupnos-
ti med sobrati, s predstojniki in verniki, v vedenju, govor-
jenju, v salezijanski drži.

Ideal življenja je: biti BOŽJI OTROK, ki živi po očenašu in 
pride po Mariji k ljubljenemu OČETU!
D1, 17

13
Jezus je bil pokoren

Od Marijinega FIAT VOLUNTAS TUA [Zgodi se tvoja 
volja, Mt 6,10] do Jezusovega obbediens usque ad mortem 
crucis [Pokoren do smrti na križu, Flp 2,8]!

Moja pokorščina: naj bo metanoja [spreobrnjenje] moje 
volje v Božjo voljo kot Male Terezike. Nikdar ne bom rekel 
NE. HOČEM, ker ti hočeš, ko ti hočeš, dokler ti hočeš. V 
duhu očenaša: vsako dejanje naj bo v večjo Božjo in Ma-
rijino čast in slavo.

Ali se v trmastem Slavku še vedno upira jaz in si z jazi 
postilja tla vic?

Ali se častihlepni Draš še vedno šopiri in kokodajsa, ne v 
Božjo, temveč v svojo čast? Preintoniraj [uglasi] se!
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Vsak dan obljubljaš Pomočnici, da boš delal samo v Božjo 
čast in posnemal don Boska v neutrudnem delu, ko gleda 
Nevidnega in spoznava Očetove načrte.

Škof Versiglia je v intimnosti [prijateljstvu z Bogom] pred 
tabernakljem preverjal svoje zamisli, da izlušči Očetove 
misijonske načrte in z "Daj mi duše" – biti vsem vse obli-
kuje svoje misijonsko delo.

V svetem letu don Boskove beatifikacije (novi maši) si vzel 
za vodilo življenja: Zvestoba don Bosku svetniku.

Kot vesel darovalec si daroval na novomašni oltar kot hos-
tijo svojo voljo, najdražje, kar poseduješ.

Si skoraj 80-letni zlatomašnik, pa si staro kljuse Ma [konj, 
kitajsko], še trmasto, čemerno, občutljivo, zamerljivo, 
zaprto, nepopustljivo in še imaš včasih vročico nezado-
voljstva, predsodkov, nevšečnosti, ki jih melješ v svojem 
srcu.

Bodi vendar bolj preprost, bolj pripravljen, velikodušen, 
vesel v skrivnosti Oljske gore »Ne moja, ampak tvoja volja 
naj se zgodi« [Lk 22,42] in napolni z Versigliem kelih ne-
krvavega mučeništva.

Smerokazi Božje volje: občasni pogovor s predstojnikom, 
ne kot po nareku, ampak odkritosrčen pogovor; konstitu-
cije so stopnice, ki vodijo k Ljubezni in zvestobi. Dolžnost: 
vsako delo stori popolno s svojimi talenti. Dnevni red: 
Serva ordinem [služi redu, drži se reda] … Proti netoč-
nosti, udobnosti. Bogoslužje življenja: Daritev bodi ti živ-
ljenje celo [Simon Gregorčič].
D1, 20
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14
Si pokoren?

Pokoren Svetemu Duhu, don Boskovi karizmi, predstoj-
nikom, disciplini: Fiat voluntas tua [Zgodi se tvoja volja, 
Mt 6,10]! 
Prva salezijanska čednost.

Otrok Očeta: ali [delaš] v čast Božjo, imaš dober namen, si 
častihlepen, ali iz vere upanja in ljubezni (razum, spomin, 
volja), ali po Božji volji, ali po svoji volji?
Si pokoren: navdihom vesti, ali [živiš] po konstitucijah, ali 
po predpisih, ali prosiš dovoljenje, ali imaš predsodke?

Delo – urnik: ali [opravljaš] delo kvalitetno, ali dobro in 
v pokorščini, ali si točen, len – zanemarjen; uporabljaš 
čas, spovedovanje, korespondenco, delo in kontemplacijo, 
programiraš, vse po Mariji?

Spovednik: moliš za spovedance, bereš duhovne knjige, si 
jasen pri poduku, pokoren svojemu spovedniku? [Tabela s 
preverjanjem za vse leto po mesecih.]
D1, 21

15
Nameni (z Jezusom po Mariji)

Gospod, sprejmi:
– moje premišljevanje za metanojo – spreobrnjenje spo-

vedancev;
– 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 obhajila za svetost in za verne duše;
– obiski Najsvetejšemu za čistost in salezijanske čednosti;
– moje duhovno branje itd. za razsvetljenje Svetega Duha;
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– naj bo vse moje delo in življenje za zdravje, pravo pa-
met, vse naj bi bilo ena sama daritev: da bi znal prav go-
voriti, vnemati, učiti, pisati, odločati, svetovati in voditi.

O Jezušček moj, za vselej sem Tvoj! Fac cor meum secun-
dum Cor Tuum [Upodobi moje srce po svojem srcu].
Moj super namen: za moje novince in aspirante v Vietna-
mu in na Kitajskem.
D1, 23

16
Kristus v evangeliju: vir salezijanskega duha

Kaj pa tvoj zagon živeti za Kristusa? Nadaljuj razširjati 
pobožnost do Jezusovega Srca, kot fokolarin črpaj svojo 
duhovnost iz Svetega pisma. 
– Zbujaj hvaležnost za poklic svetosti otroka. 
– Rad spoveduj mlade in mladino. 
– Pripravljaj Božje kraljestvo v srcih posebno z dobrim 

naukom, opominjanjem, vodenjem in da jim pomagaš 
v dušnih boleznih. 

– Skušaj res biti krotak in zavzet, da vsakega pripelješ k 
Očetu in Sinu in Svetemu Duhu po Mariji. 

– Da bi vsi rešili duše in postali udje M[ističnega] T[ele-
sa] J[ezusa] K[ristusa].

M1, 35

Kristus živi v meni
Jezus je v nas po molitvi, [po] zakramentih, po milosti; je 
zdravnik in zdravilo, [ki] ozdravlja. Izriva iz nas grešnosti 
(skušnjave nečistosti, ošabnosti), prenavlja [nas] v nove-
ga človeka, da postanemo alter X [Christus; drugi Kris-
tus], alter Franciscus, D[on] Bosko; da ne živim več jaz, 
ampak Kristus živi v meni in jaz v njem [Gal 2,20]; [da] 
postanem svet, duhovno urejen, uravnotežen, bolj človeš-
ki in bolj Božji, duhovni, notranji človek. Sv. Fr[ančišek] 
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Sal[eški pravi]: Če bi ena žila bila brez ljubezni do Boga, 
bi jo iztrgal. Vsak tik-tak duše iz ljubezni do Boga živeti 
v neskončni Božji ljubezni – kot Marija, [mati] modrosti, 
učiteljica; kako vsakdanje fizično življenje prekvasi du-
hovno, božje, notranje življenje. Ošabnim se zoperstavlja, 
ponižnim kot Marija daje bogastvo, srečo, veselje, življe-
nje – mojega življenja.
D5,169

17
Sveti Duh: pridi, pridi, pridi …

– Božji slikar in umetnik, ki po Očetovem načrtu in po 
vzoru Jezusa Kristusa slika Božjo podobo v našem srcu.

– Božji skladatelj, ki osozvoči v našem srcu pesem vere, 
upanja in ljubezni na harfi naše duše.

– Božji poet, ki nastroji vsa čustva, misli, da hite v duhov-
ni svet; misli, želje, hrepenenje duše po neskončnem.

– Božji arhitekt, gradi tempelj po Očetovih načrtih z Je-
zusom in Marijo.

– Božji umetnik /.../ naravnega in nadnaravnega (konsti-
tucije + duhovnost) vodi v svetost za naše čase.

– Božji pevec skrivnostne lepote, česar uho ni slišalo.
– Božji orel, ki leti navzgor v veri, upanju in ljubezni.
– Božja modrost, ustvarjaš, urejaš po modrosti, pravič-

nosti, ljubezni, daješ rast salezijanski družbi, mojemu 
duhovnemu življenju.

– Duh tolažnik, da živimo v edinosti in ljubezni.
– Duh resnice, uči moje salezijanske učence pot Resnice.
– Duh posvečevalec po svetih zakramentih.
– Duh stvarnik, sveta, neizrečenega in novega življenja.
– Duh darovalec ljubezni, življenja, miru, veselja, dobro-

te, blagosti, velikodušnosti, krotkosti, zvestobe, skro-
mnosti, vzdržnosti, čistosti.

– Mi smo tvoji!
D1, 99
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Učitelj Andrej Majcen
na javni trirazredni osnovni šoli na Radni (Boštanj),  

1923-1924
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MARIJA POMOČNICA

18
Raztrgaj lažne – skrivne verige simpatij

"Čujte in molite" [Mt 26,41; velja] tudi v teh letih.
Ne bodi metuljček.
Sklep: z nedeljenim srcem ljubiti samo tebe.
Napravi moje srce po tvojem srcu z Brezmadežno,
ki je strla glavo poželjivcu.
Moj ideal: biti čist malih grehov,
da bom bivališče Svetega Duha.
Kadar Sveti Duh najde ponižno srce,
ki ljubi Marijo in se trudi za čistost duše:
Oče, Sin in Sveti Duh pridejo in prebivajo v tisti duši
in v njej ustvarijo čudovite reči: 
Magna fecit! [Velike reči mi je storil Vsemogočni, prim. 
Lk 1,49].
D1, 18-19

Molitev na božič, 25. decembra 1991:
Marija, mati, delivka milosti:
– prosim, pomagaj, da se prerodim;
– prosim, iztrgaj iz oblasti teme mene, R[evčka] A[n-

drejčka];
– prosim, naredi, da postanem nova kreatura [bitje];
– prosim, daj mi Jezusa, ki je luč;
– prosim, daj mi modrost – razum, moč;
– prosim, daj mi duha spoznanja;
– prosim, da mi, da rešim dušo, iztrgaj [me] iz rok satana;
– prosim, Pribežališče grešnikov, Rešiteljica iz suženjstva.
D6,124
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19
Danes si ti, o Marija, znova posvetim

O Marija, verujem, da si me leta 1923 poslala na Radno, 
kjer sem spoznaval don Boska in tvoja čudovita dela!

O Marija, vem, da si me na mali šmaren leta 1924 poslala 
k rakovniški Pomočnici, da začnem salezijanski noviciat.

Marija, s Svetim Duhom si mi v Wallandovi knjigi dala 
spoznati, da naj samo eno devo ljubim, to je Marijo, in 
bom le njej, ljubljeni, svoje srce dal.

K Mariji, pribežališču grešnikov, sem vsakokrat, ko sem 
zablodil, skesano prihitel in pred spovednikom svoje 
zablode objokoval in z Marijo spet začel.

Tvoj sem in tvoj hočem biti, Marija, sem tisočkrat zapel. 
Oh, da bi bila to z »Jezus, ljubim te« tudi moja zadnja mo-
litev ob moji smrtni uri.

Marija, bila si mi in bodi mi ti [Pomočnica]!

O Marija Pomočnica, ti si me pozdravljala, ko sem 16. 
avgusta 1935 odhajal v misijone, tako si me pozdravljala 
sedaj ob moji zlati maši. Res, bila si mi pomočnica, deliv-
ka milosti, učiteljica, tolažnica, vodnica in nenehna spre-
mljevalka na mojih poteh.

Hvala ti, o Marija, v tem zlatomašnem letu za vse, posebno 
za materinsko nežnost in ljubezen do mene revčka An-
drejčka. Saj si mi pomagala, ko sem ga polomil pri mojem 
več kot 30-letnem ravnateljevanju in pri oblikovanju mla-
dih salezijancev.

Ljuba Mati večnega življenja, reši mojo dušo pogubljenja!
Jezus, Marija, Jožef, naj z vami mirno izdihnem svojo 
dušo.
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Ponavljaj svojo posvetitev po M. Grignonu Mariji [Ludvik 
Marija Grignion Montfortski]: Per M. ad Jesum [Po Mariji 
k Jezusu].
Bodi [mi] vrata nebeška!
Brez Marije si ničla! (Versiglia, p. J. P. II.) [škof Alojzij 
Versiglia, papež Janez Pavel II.].
D1, 12

20
Marijin blagoslov

Blagoslovi danes, Mati Marija, mene Andrejčka, svojega 
sina, da tebi ves se izročim in svojo marijansko izročitev 
zaživim. 

Da pot k Očetu v nebesih krepko zastavim in se malomar-
nosti, lenobi, površnosti še močneje ustavim.

Da bi vsako delo v Božjo čast opravljal in vsako opravilo 
po don Bosku in Božji volji izpolnjeval.

Da bi se za ideale Božjega kraljestva vedno navdihoval in z 
neutrudnim delom salezijansko skupnost oblikoval.

Da bi z odpuščanjem in bratsko ljubeznijo medsebojne 
mostove gradil in se s skušnjavami, posebno nečistimi, 
odločno boril. Ker skušnjavec rad bi me vznemirjal in v 
razne skušnjave me usmerjal.

Takole ves sem Božji in Marijin, ljubljen bom in znal lju-
biti.
D2, 12

21
Šestdeset let salezijanec

60 let posvečenja Bogu – 4. oktober 1924–1925.
Z inšpektorjem Wallandom obnavljam svoj affidamen-
to [svojo izročitev] Mariji: »Eno devo le bom ljubil, eni 
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svoje srce dal!« Ta deva je Devica Marija, Brezmadežna, 
Pomočnica, ki je satanu strla glavo, ona, ki je tempelj Sve-
tega Duha, Kristusova nevesta in mojega srca. Ona je zak-
ladničarka odrešenjskih milosti, je delivka milosti in moja 
mati. Totus Tuus [Ves tvoj], o Marija! Tebi se posvetim in 
naj se s tvojimi čednostmi okrasim:
– Bodi mi Devica modra – skozi življenje.
– Bodi mi Devica čista – vesela, Brezmadežna.
– Bodi mi Devica močna – v skušnjavah.
– Bodi mi vzor neskončne ljubezni.
– Bodi mi s Svetim Duhom arhitektka salezijanske sve-

tosti, da bom s teboj in po tebi slikal v sebi podobo 
Dobrega pastirja in gradil v minimis [v podrobnostih] 
krasen tempelj Sveti Trojici.

Daj, da bom zvest in velikodušen do smrti. O Marija, bra-
ni me in varuj me, dokler bom hodil po tej solzni dolini. 
Pripelji čolniček mojega življenja v večni pristan in bodi 
mi vrata – ob smrtni uri – v Očetov dom. O Marija, po-
močnica bila si in bod‘ mi še …!
D2, 18

22
Ali sem Marijin?

1.  Ali sem molil rožni venec?
2.  Ali delam vse po Mariji?
3.  Ali pogosto vzdihnem: Marija, pomoč kristjanov?
4.  Ali molim: Ljuba Mati večnega življenja?
5.  Ali govorim o Mariji?
6.  Ali živim posvetilno molitev k Mariji Pomočnici?
7.  Ali darujem cvetko v soboto in praznike?
8.  Ali sem kot Marija združen z Bogom?
9.  Ali delam vse v Božjo čast?
10. Ali živim zaobljube z Marijo?
11.  Ali molim za SDB [don Boskove salezijance]?
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12.  Ali si dober in predan bratom?
13.  Ali si zvest in velikodušen?
14.  Ali imaš ljubezen do dela in zmernosti?
15. Ali si ponižen, močan in krepak?
D1, 13

23
Eno Devo – Brezmadežno – le bom ljubil,  

njej srce ji svoje dal (F. Walland, 1925) 
[Franc Walland, salezijanski inšpektor, 1929-1936.]

Marija, bila si in bodi mi še sedaj [in ]ob smrtni uri: mati, 
pomočnica, učiteljica, vodnica, delivka milosti in vrata 
nebeška. Saj še ni bilo slišati … K tebi zdihujemo Evini 
otroci … Totus Tuus [Ves tvoj]!
D1, 2

Brezmadežna, 8 decembra 1995.
Znova, o Brezmadežna Pomočnica, tebi posvetim sebe, 
pokorno, čisto, nenavezano življenje.
Ta program mi pomagaj uresničevati do smrti.
Grešil sem. Vse življenje me je Brezmadežna  
vodila k Jezusu, 
viru vse svetosti in pomnožila milost za milostjo.
Jezus je izlival v izobilju milost in nas opravičil. 
Jezus hoče kraljevati nad menoj /.../
Vse kar je pod človeško oblastjo
je Marija, nebeška Gospa, obnovila /.../
Vse omadeževano, zlorabljeno z nasiljem,  
je na novo vstalo. 
Po Brezmadežni je prišla milina, ki razveseljuje,
milost osvobojenja in prekipevajoče popolnosti.
V naravi vse zopet ozeleni.
Naravo je Bog ustvaril, pa tudi popravil, obnovil. 
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Marija je Mati obnovljenega sveta,
ker je rodila Jezusa, brez katerega sploh nič ne obstaja.
O da bi bil čist, neomadeževan sedaj in ob smrtni uri! 
Brezmadežna Pomočnica, popravi, obnovi,
osvobodi moje človeško dostojanstvo z milostjo Božjo.
Tebi, o Marija, se posvetim, da bom pokoren, čist in ne-
navezan /.../
Marija, osvobodi starega Andreja.
Naj spet ozeleni posvetitev Mariji, ki je Mati modrosti. 
M6, 104

24
Marijina navzočnost

Marija, tvoj sem, saj si me ti poklicala s Svetim Duhom, da 
sodelujem s Sinom Odrešenikom pri očiščevanju, posve-
čevanju duš, da jim vlivam Kristusovo ljubezen, da ljubijo 
Boga nad vse in svojega bližnjega, da jih vodim po poti 
ljubezni.

Hvala ti, o Marija, da si naredila čudež Božje ljubezni in 
mene, grešnega revčka Andrejčka, povabila na Radno in 
mi pokazala krasne poljane salezijanskega mladinskega 
dela. 

Vodila si me iz učiteljišča skozi noviciat, skozi rakovniške 
delavnice in bogoslovje, na Kitajsko in v Vietnam ter na 
Tajvan in nazaj k Pomočnici na Rakovnik.

Podpirala si me, ko sem padal, ko sem organiziral, ko sem 
bil v smrtni nevarnosti, bolezni kuge in zablod, in me ne-
nehno prenavljala v preizkušnjah, v notranji molitvi …

Vzbujala si salezijanske in druge poklice na Rakovniku, 
Kitajskem in v Vietnamu. Hvala ti, da si mi pomagala kot 
magistru ter voditelju don Boskovih prostovoljk in sester 
hčera Marije Pomočnice, pa tudi bivših gojencev. 
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Eno samo prošnjo imam, da bi jim v preizkušnjah poma-
gala k zvestobi do konca življenja, da bi se vsi srečali z 
vsemi pri Mariji Pomočnici.

Marija, bila si in bodi še toliko drugim buditeljica, vodite-
ljica, pomočnica, graditeljica salezijanskih poklicev.

Bodi navzoča med mojimi v Vietnamu in na Kitajskem, 
meni tu na Rakovniku, mojim v Želimljem, tistim, ki jih 
pripelješ v mojo spovednico, ki berejo moje spise ali pis-
ma … 

Bodi navzoča med našimi salezijanci, slovenskimi duhov-
niki, med misijonarji, predstojniki. Saj ti si Mati Cerkve, 
slovenske in misijonske. Ti si pomočnica vseh mojih in 
na poseben način naših. Si moja pomočnica, pribežališ-
če, bodi še moja priprošnjica, za moje, vse salezijance [in] 
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.

Z zaupanjem se izročam Mariji, da bi tudi jaz bil »dekla 
Gospodova« [prim. Lk 1,38], ponižen, močan in krepak 
kot don Bosko. Oh, da bi bil Gospod z menoj, da bi z Ma-
rijo naredil velike reči, ki jih svet pričakuje.

Napolni nas vse z neizčrpno ljubeznijo Jezusovega Srca, 
da postanemo res pričevalci te neizčrpne Božje ljubezni 
mladini, temu svetu …

O tem premišljuj vsak dan. To naj bo tvoj vsakdanji način 
življenja, da bi te Caritas Christi urget [vnemala Kristuso-
va ljubezen, prim. 2 Kor 5,14], kot je don Boska, po Mariji, 
moji mamici.
M1, 27-28
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25
V maju vsak dan z Marijo

– Živeti vsak dan eno prošnjo posvetitve.
– Vsak dan premišljevati rožni venec z Marijo.
– V sobi postoj – poklek pred Marijo: Totus Tuus [Ves 

tvoj] …
– Zjutraj: Vsak dan OMDG [vse v večjo Božjo čast] – po 

Mariji.
– Vsako delo po Božji volji – popolno.
– Vsakemu se dajaj – z veseljem.
01. dan:
 Posvečeni dan z vzdihljaji in odpustki: sv. Jožefu in Mariji.
02. dan:
 Ne meni, ampak Tebi gre slava, saj je vsak trenutek Bož-

ji dar.
03. dan:
 Odpri ušesa, da bodo slišale dobre nasvete, oči, da bodo 

gledale Boga povsod, srce, da bo gorelo v ljubezni, usta, 
da bodo pela magnifikat.

04. dan:
 Sobota vic – očiščenja malih grehov, vsak trenutek, kot 

se spodobi.
05. dan:
 Iz Jezusovega Srca jemlji ogenj Božje ljubezni, da požge 

ogenj strasti v meni.
06. dan:
 Sv. Dominik Savio. 
07. dan:
 Dnevi minevajo: kaj si si danes nabral odpustkov?
08. dan:
 Tempelj si: zakristan si, s krpo ljubezni briši.
09. dan:
 Nebeški Jeruzalem nosiš: Sprejmi (prej očisti) veli-

častvo Presvete Trojice.
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10. dan:
 Po našem Gospodu Jezusu Kristusu in njegovi Materi 

Mariji Pomočnici: Po njem, z njim in v njem …
11. dan:
 Za verne duše, potovanje in dajanje, vzdihljaji za verne 

duše.
12. dan:
 Ob tabern[aklju] srca angel časti: hvaljen – češčen, od-

pusti – očisti; Marija delivka, daj, kar potrebujem.
15. dan:
 Rožni venec, ne pozabljaj.
16. dan:
 Vsak dan se pripravi na smrt. Vsako delo dušicam za 

srečno smrt.
17. dan:
 Vnebohod – nadnaravni, mistični J[ezus] v Slavku.
18. dan:
 Duhovno vodstvo, ne tjavendan, temveč načrtno.
19. dan:
 Pridi, Sveti Duh, z duhovnimi darovi za spovednike.
21. dan:
 Izmučenost daruj in odpuščanja za površnosti prosi.
22. dan:
 Sveti Duh z Marijo – studenec, vrelec misli.
23. dan:
 Marija Pomočnica pod križem prosi za grešnike.
24. dan:
 Marija s Svetim Duhom napolni, mazili z oljem krizme 

novega človeka.
26. dan:
 Veselite se – svoboda, praznik …
31. dan:
 Hvala Ti. Očiščuj se glavne napake, da boš socialen.
D2, 72–73
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26
Mati Cerkve slovenske, praznik

08. junija [1992]. Marija – Mati večnega življenja. Marija, 
bodi mi mati, pomočnica, varuhinja čistosti. Marija stre 
glavo kači nečistosti, ki me zasleduje. Marija, pomagaj mi, 
da si rešim dušo: ne vpelji me v skušnjavo samozadovo-
ljevanja, nizkotne poželjivosti – oskrunjanja. Marija brez-
madežna pomočnica, daj da bom tvoj v čistosti, ponižnos-
ti, nenavezanosti, neomadeževanosti duše in telesa – puro 
corde, casto corpore tibi servire valeamus [da bi ti služili 
s čistim srcem in neomadeževanim telesom]. Ne izgubi 
zaklada 88-ih let, neomadeževan z ž[ensko].
M2, 170

Otrok Marijin sem! Mati, bodi mi mati, da rešen skušnjav 
rešim svojo dušo.
Marija, mati Slovenske cerkve, ki jo napadajo sovražniki, 
da bi jo zopet poteptali – mučili, ponižali. Na nebu [je] 
znamenje: Brezm[adežna] + hudič – boj [prim. Raz 12,7]. 
Zaganjajo se na Slovensko cerkev, a ta stoji na trdnih te-
meljih: Peklenska vrata je ne bodo premagala [prim. Mt 
16,18]. Ne bojmo se za Cerkev, ki jo varuje Pomočnica 
kristjanov. Smo na viharnem morju. D[on] B[osko pravi]: 
Kličite Marijo pomočnico, Brezmadežno.
M2, 171
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Mama Marija r. Šlik, oče Andrej,
mladi salezijanec študent filozofije Andrej  

s sestrama Marico in Milko;
Krško, 8. septembra 1928  

(oče je umrl 28. oktobra 1928, 
mama pa 21. avgusta 1961)



 44 

SPOVEDOVANJE

27
Hvala ti, Odrešenik, za odrešenjsko milost  

v zakramentih
Hvala ti, da si me izvolil za delitelja spovedne svetosti.

Meni nevrednemu služabniku odpusti nepopolnosti, od-
pusti mi, ker nisem natančno izpolnjeval, nisem osebno 
vsakega vodil, nisem se poglobil in nisem dobro slišal. Ne 
obsodi me, če sem bil pri odvezi predober, premalo zah-
teven, premalo strog, imel premalo modrosti kot učitelj, 
premalo svetosti kot voditelj, premalo odločnosti, da bi jih 
odvrnil stran od poti in so obljube zanemarjali.

Danes te zopet za vsakega spovedanca prosim milosti, da 
s Svetim Duhom po Mariji lepo, jasno priznajo grehe; da 
razgreješ duše, da obžalujejo; jih vodiš s svojo lučjo; da 
naredijo dobre sklepe; daj jim moč in vztrajnost, da se po-
boljšajo, krenejo na pravo krščansko pot in se oblikujejo v 
podobo Jezusa Kristusa.

Napravi, o Gospod, moje in njihovo srce po svojem Srcu, 
da bo tempelj Božji.

Totus Tuus [Ves tvoj], o Jezus in Marija!
D2, 14

28
Učitelj svetosti – arhitekt notranjega življenja

O Marija, mati modrosti, pomagaj mi, da bom znal prav 
slišati, prav razsoditi, prav povedati, prav ogreti, da bo od-
rešenjska milost res očiščevala z Jagnjetovo krvjo, res po-
svetila Božji tempelj, res vodila k pravi notranji prenovi in 
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notranji intimnosti [prijateljstvu]v ljubezenskem življenju 
z Jezusom.
O don Bosko, prosim, da se navzamem tvoje svetosti, da 
bi postal salezijanski učitelj in voditelj duhovnikov, bogo-
slovcev, aspirantov, sester in pobožnih sotrudnikov.
O sveti Leopold Mandić, daj, izprosi mi Svetega Duha, da 
bi znal vsakemu povedati po njegovi potrebi, sleči stare-
ga in obleči novega človeka, da bi bil prepričljiv, kratek in 
oseben.
O sv. Avguštin, naj spoznam sebe, kakršen sem in v tebi, 
kakršen naj bom, da bi v zrcalu Božje besede znal gledati 
Njega, ki je pot, resnica in življenje.
O don Bosko, da bi bila jutranja in večerna prenova po 
naših pravilih in bi do potankosti za Marijo zgradil tem-
pelj svetosti.
Ivan Zupan [SDB], moj spovednik, mi priporoča, da naj 
bom bolj oseben in ne sestavljam za vsakega nekakšno 
pridigo, da naj se vsak dan poglabljam v kakšno asketično 
knjigo, da za vsakega spovedanca tudi stalno molim.
D1, 29

29
Kako si spovedoval

Si bil priseben?
Si bil goreč in ponižen?
Si bil površen?
Si bil nestvaren?
Si bil čuječ?
Si obujal kesanje?
Si programatičen?
Si bil na razpolago?
Si bil evharističen?
Si bil marijanski?
D1, 29
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30
Vedno pripravljen za svojo dolžnost

Kot duhovnik SREDNIK bodi:
Učitelj kulture srca, to je kulture LJUBEZNI, si konce-
lebrant [sodelivec] zakramenta med Jezusovim srcem in 
srcem penitenta [spovedanca], da se RES spravi z Bogom 
(ne le kar tako); ima pravi Pax tecum [Mir s teboj]. Zato 
pa sodi po pravici, osvobajaj od bolezni, dajaj prava zdra-
vila in napotke. Beri moralko, asketiko, psihološke vede 
in BODI VEDNO PRIPRAVLJEN za svojo dolžnost, da 
jih s krotkostjo privlačiš, posebno utrujene, scagane [obu-
pane], [tiste] ki se sramujejo, ki se čutijo ponižane, da jim 
vlivaš vero, upanje, zaupanje, korajžo, veselje in mir srca. 
M1, 55

31
Kesanje in osebna spoved

O Bog, zopet sem grešil in tako dušo, Božji tempelj, 
oskrunil.

Žal mi je, zelo mi je žal, res zelo, zelo, zelo! Ker tebe, moj 
ljubljeni Oče, užalostil sem zelo, zelo, zelo!

O Marija, odpri mi srce, odpri mi za vrelec milosti Jezusa, 
z Odrešenikovo krvjo, da opere dušo, jo očisti in posveti.

Nič več grešiti in v milosti Božji živeti si srčno želim. V 
svetem molku, v intimnosti [prijateljstvu] Svetega Duha z 
učiteljico Marijo naj živim.

Sebičnosti treh jazov znebiti si želim, zato: oči, fantazijo, 
obisti tebi, o Marija, srce počutnosti v varstvo izročim.

Odpusti mi, ljubim te. Očisti, operi, posveti me, da te lju-
bim še bolj in bolj. Tukaj sekaj, reži, postrgaj, ponižaj, od-
trgaj me od zemlje, da bi bil tvoj, še bolj tvoj.



 47 

Satan s fantazijami mi večkrat simpatije obuja in v poču-
tne vzgibe kri in čute zbuja.
Oh angel, Božji moj varuh, stoj mi ob strani nocoj in mi v 
mojih zadnjih bojih čisto dušo obvaruj.
D2, 27

Zakrament svete spovedi
Srečanje z Jezusom v zakramentu svete spovedi 10. in 24. 
v mesecu. Gospod, razsvetli mojega spovednika, da me bo 
vodil k tebi.
Vsak dan si izprašaj vest, obudi kesanje ljubezni, ob spo-
vedi si napravi program, sklep, da se očistiš grehov in na-
pak. Napiši sklepe in prosi Marijo, svojo vzgojiteljico in 
voditeljico.
Izpopolnjuj se v ponižnosti, da boš izpopolnjeval in pos-
večeval.
D1, 35

32
Postrgati navezanosti

18. marca [1992]. Postrgati navezanosti: 1) Na zgodovino 
časti, 2) na korespondenco, 3) na sklade $, 4) na osebe, 
na skrite simpatije, s katerimi te hoče satan omrežiti, na 
čustvene navezanosti na ta svet.
Ciril [Jeruzalemski pravi]: Pripravite čiste posode, »vas 
electum«, za Svetega Duha, ki naj stanuje v vonju svetos-
ti. To ubogo srce se naveže na tolike navezanosti. Da bi 
očistili srce in izmolili Božje življenje Δ, da bi bili tempelj 
Božji [nejasna beseda]. O Bog, da bi te ljubil, izlil vse na-
vezanosti; [da bi] Sveti Duh v premišljevanju postrgal vse 
navezanosti in nalil milost Božje ljubezni, Božjega življe-
nja – odrešenja. 
[Salezijanske konstitucije, čl.] 72: Nenavezanost je evan-
geljska pot J[ezusa] Kr[istusa], da nismo na nič navezani, 
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zaupamo v Božjo previdnost. Očistiti srce vseh navezano-
sti – (mala mreža), da nas ne zamreži satan.
M2, 80

33
Si učitelj spovedne modrosti?

Ob duhovni obnovi 11. aprila 1984
– Bog govori po tebi?
– Ti govoriš o sebi, neosebno, teoretično, sestavljeno, ne 

ljubiš, ne razumeš, se ne potrudiš razumeti; sebe daješ, 
ne pa Boga. Zakaj?

– Oh zato, ker tvoje srce ni prežeto z Božjo ljubeznijo, vse 
preveč sebičnosti, samega sebe, afektivnosti, čutne se-
bičnosti, ni prave čiste ljubezni.

– Zato pa ni tiste intimnosti [domačnosti] v spovedi, ki 
vzbuja zaupanje, izpolnjuje Božje zapovedi.

– O Jezusovo Srce, vžgi svojo Božjo ljubezen, ki ne raču-
na na besede, ampak diha Božjo ljubezen. 

– Oh, kako daleč sem, oh zelo daleč.
– Ali lahko sebičnost, zamerljivost skidaš iz svojega srca?
– Ven s tem šuntom [hlimbo] neresnice.
– O kar pozabil si: Ponižnosti ni, zato pa čutiš vse blokira-

no, samemu sebi prepuščeno, brez Božje svetlobe, brez 
pameti.

– Bodi pošten, v oči si poglej in tista bruna, ki ovirajo, 
zapirajo vrata milosti, ven iztisni!

– /…/ 
– Ljubiti Boga, karizmatično don Boskovo pot, skriv-

nostno telo Jezusa Kristusa v skupnosti, za katero ži-
vim; ljubiti globoko, prisrčno in toplo svojega bližnjega; 
ljubiti tempelj Božji svojega telesa, ker le če boš urejen, 
boš urejeval …

– Ljubiti resnico, pravico, Boga, don Boska, svoje spove-
dance in predstojnike.

D1, 76
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34
 Odpusti mi vse grehe, da bom deležen Božje narave
Dogovor [pogovor z ravnateljem], 2. oktobra 1991. /…/
Kesam se… Sem grešnik, vendar sem tvoj otrok [Marija]. 
Po izvirnem grehu, po zalezovanju hudega duha in sveta 
sem padel v 3 sebičnosti, počutnosti – hudi duh mi je vž-
igal ogenj navezane lakomnosti, po uživanju časti, nave-
zanosti, nerednosti, da bi imel to in ono [prim. 1 Jn 2,16].
Očisti, operi me, o Jezušček moj, s svojo krvjo, ozdravi 
me, obnovi v meni pravo ljubezen do svetosti, do Boga. 
Odpusti mi vse grehe in napravi, da [bom] deležen Bož-
je narave. Napravi v metanoji novo srce, novega človeka, 
novega salezijanca – qualis esse debet [kakršen mora biti 
– po don Boskovih sanjah o desetih diamantih, San Beni-
gno Canavese, 10.-11. septembra 1881].
D6, 36

Spoved, sobota 12. oktobra [1991]. Želel sem, da bi bila 
odveza vseh mojih grehov za vse življenje. Jaz sem si želel, 
da bi po spovedi in obhajilu Bog usvojil v meni mojo dušo 
in izrinil vse grešne intoksikacijske [strupene] tokove, da 
bi bil alter Christus [drugi Kristus] in kot tak [imel] potni 
list za vhod k Bogu.
Toda danes sem se počutil (vreme) silno slabo, želodec 
[me je] silno bolel. Sestre [so mi] dale grenak čaj, je malo 
odnehalo. Tavžentroža pa me je razkužila z malim šlukom 
[požirkom].
Kaj pa je priporočal g. Zupan [Ivan SDB, spovednik An-
dreja Majcna]: Neskončno ljubezen Božjo, ki požge vse 
napake; vsak utrip srca naj bo utrip Božje ljubezni, vsa-
ka stopnica in korak – vzdih ljubezni. Sv. Terezija naj [te] 
nauči ljubezensko dihanje, ne samo kadar ti prija, ampak 
posebno ko trpiš, ko odpove duhovni aparat.
Vzdih: Odpusti mi dolge, kot jaz odpuščam tvoje dolge.
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Ko greš mimo Rezike [v svetišču Marije Pomočnice na 
Rakovniku]: spomni se! Postoj in jo posnemaj! Naj zopet 
stare pobožnosti stopijo v tvoj program.
1) Namen za…
2) Blagoslovljena voda – asp[erges me Domine pomeni 

pokropi me, Gospod]
3) Manj jesti
4) Manj piti
5) Odvezati se od šare, ki jo zbiraš
6) Vzdihljaji
7) Prijazen nasmeh
8) Ne čemeren, ne sodbe; dobro misli
9) Moli za D[on] B[oskove] P[rostovoljke]
D6, 50

35
Spovednik 

[Božji služabnik Andrej Majcen napravi izvirni program za 
spovednika.]
04. avgusta 1992. Spovednik.
1) Spovednik Cafasso + Vianney arški, Mandić p[rav] 

zame, (1866-1942 +1992)
2) Moli – prebiraj evangelij   
 – spoveduj.   Majcenovo poslanstvo.
 Kdor moli:
 1) je združen z Bogom 1) se pogovarja z Jezusom
 2) očiščuje duše  2) je kadilnica: bonus 
         odor sanctitatis
        [prijeten vonj svetosti]
 3) jih evangeljsko razsvetljuje 3) trpljenje je trpko 
 4) postane Luč  4) z medom molitve
 5) Jezus ga ožarja  5) srce umirjeno
 6) razžarja milost  6) Bog z, v in po nas
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Viri: 1) Jezus v zakramentu sprave 
  2) Jezus v vsakdanjem evangeliju in berilu
  3) Jezus v spovednici

 Spoved – razsvetljuje spovedanca + spovednika

3) Stari grehi – se v neskončni Božji ljubezni požgejo
 Strasti – utihnejo
 Mir – se razlije
 Prijateljstvo z Bogom – se utrdi
4) Moli za vsakega spovedanca, vsaj vzdihljaj – sledeč ro-

žnovenskim jagodam
5) Sveti Duh, pomagaj, da bi vse razumel, znal odgovoriti, 

poučiti, razgreti, odpreti srce milosti
M2, 234

Ne branim se dela
[Božji služabnik Andrej Majcen je po Vseslovenskem mi-
sijonskem kongresu, v Ljubljani, od 21. do 29. septembra 
1991, in po svojem 87. rojstnem dnevu v dnevnik zapisal:] 

»Hvala Bogu za misijonsko delo, za participatio [udeležbo, 
sodelovanje] na simpoziju. Sedaj pa se moraš posloviti od 
dela, da ne bodo rekli, da si lakomen po časti in po delu, ki 
je določeno drugim – 87 let je življenjski kamen: a) če res 
non recuso laborem [ne branim se dela, sv. Martin], ven-
dar, b) se moraš umakniti, v dogovoru z ravnateljem, in se 
vsej lakomnosti po delu – časti odpovej in c) uredi si svoj 
način življenja, d) obleci si ponižno obleko penzionista, ki 
moli. Sklep: Proti lakomnosti – delo v spovednici.« 
D6, 33
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Bogoslovec Andrej Majcen;
Ljubljana Rakovnik, od 1929 do 1933
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IZPRAŠEVANJE VESTI

36
Spreobrnjenje in pokora

– Ali poslušam Božjo besedo?
– Ali se stalno spreobračam?
– Ali sem prepričan, da sem slab?
– Ali sem vedno čuječ?
– Ali se resnično kesam?
– Ali sprejemam opomine?
– Ali odpuščam?
– Ali sprejemam križe?
– Ali se zavedam, da čas mineva?
– Se trudim za pokoro?
– Je resna in odkrita?
– Si vsak dan izprašujem vest?
– Se spovedujem dvakrat mesečno?
– Prosim za veselje?
– Sem arhitekt bratstva?
M1, 69

37
Redna osebna spoved

– Vesel, čist, svoboden, zmeren, močan, bratski, urejen?
– Pazi na čute: na oči, na fantazijo, na počutnost.
– Čista ljubezen: nedeljeno srce, navezanost, simpatije.
– Zmernost: spokorna drža, popolnost v malem, zmer-

nost v jedi, zmernost v spanju, zmernost v utrujenosti.
– Čistost srca: malih grehov, kesanje, tihota, intimnost 

[prijateljstvo] z Jezusom, ljubiti križ, spoved (2 x me-
sečno), izpraševanje vesti, ne vpelji nas v skušnjavo, 

 si vesel? [Tabela s preverjanjem za vse leto po mesecih.]
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– Kadar Sveti Duh najde ponižno srce, ki ljubi Marijo in 
se trudi za čistost duše, Oče, Sin in Sveti Duh pridejo in 
prebivajo v tisti duši in čudovite reči ustvarjajo v njej! 
Magna fecit! [Velike reči! Prim. Lk 1,49]

D1, 19

38
Adventni čas – čas očiščevanja

Marija don Bosku: Bodi ponižen, močan in krepak.
Izpili deset biserov.
Spreobrni se, uredi glavno napako. Katero? Navezanost!
Škarje pokore vzemi v roke in navezanosti vse poreži.
Exue – sleci samovšečnost, simpatije in vse navezanosti
[»sleci starega človeka … in si obleci novega človeka,
ki je po Bogu ustvarjen v resnični pravičnosti in svetosti« 
Ef 4,22.
To so bile besede ob prejemu kleriške obleke,
ki jih Andrej Majcen navaja ob raznih priložnostih.]

Blagor ponižnim, čistim in ubogim.
To je pravo mučeništvo ljubezni. Loči se.
Nič več zase, smrt sebi iz ljubezni.
Sv. Lucijo prosimo, da bi bili otroci luči, da bi gledali 
Nevidnega.
Pazili na poželenje oči. 
Iz tega izhajajo simpatije, nemir srca,
fantaziranje želja in nemir krvi.
Samokontrola. Krščanska ponižnost.
Bodi sončnica, obračaj se po Jezusovem Srcu.
Da z lučjo vere posvetim ti svoje oči: O Gospa moja …
Sv. Janez od Križa – biti živa svetilka, 
ki jo Sveti Duh prižiga,
da bi bili glasniki Božje luči.
Bodimo otroci luči, ne teme. Olje luči je molitev;
Ogenj luči, ki vžge vero, ki požge grehe, strasti, 
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ki očisti, ki prenovi, ki nas prerodi v novega človeka po 
podobi Jezusa Kristusa.

V ognju Božje ljubezni bomo izbrusili deset biserov 
našega salezijanskega plašča,
posebno biser čistosti, ponižnosti, duhovnega uboštva,
se izpraznili treh jazov [prim. 1 Jn 2,16] in napolnili 
z Bogom, da bomo luči in pričevalci vere, upanja in 
ljubezni.
Tako bo vse urejeno: Jezus Kralj bo kraljeval v miru.
Plašč posvečujoče milosti, 
posejan z biseri vere, upanja in ljubezni,
resnice, modrosti, razumnosti.
Bodimo polni Božjega življenja, bodimo svetilke!
D2, 40

39
Grešil sem, o Gospod

Žal mi je, zelo mi je žal. Odpusti mi, očisti me, posveti me, 
tvoj hočem biti.

Moj Bog, žal mi je, da sem grešil (priznaj grehe!).
Žal mi je, da sem razžalil tebe, ki si moj najboljši oče
(kesam se, ker ljubim).
Trdno sklenem, da se bom poboljšal (sklep),
pomagaj mi s svojo milostjo (upanje).

Premišljevanje:

LUČ: O Bog, verujem, da si ti LUČ, ki me vedno razsvetlju-
ješ, da vedno bolj spoznavam sebe, kakršen sem …

KRIŽ: In ko gledam tebe na križu, ki trpiš in umreš, da me 
z Jagnjetovo krvjo očistiš …
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ROKE: Ker vem, da brez tebe ne morem nič, dvigam roke 
k molitvi, da si izprosim milosti spreobrnjenja in tudi svo-
jega salezijanskega življenja …
TRNJE: In ko gledam trnje, mi misli hite na don Boskovo 
zmernost, zvestobo v majhnih stvareh, na potrpežljivost 
ter na uravnoteženost, ki naj izpili moja slaba razpolože-
nja in …
KESANJE: Žal mi je vseh grehov mladosti, mojega redov-
niškega življenja, mojega duhovniškega poklica. Odpusti 
mi, če sem koga razžalil, koga pohujšal, koga slabo vzgojil, 
koga kakor koli oškodoval. Žal mi je in odpusti mi, če sem 
bil v slab zgled.
SKLEP: Kakšen je bil tvoj zadnji sklep? In danes?
CVETKA: Per Crucem ad Lucem [Po križu k luči]! Čujte 
in molite [Mt 26,41] (to je prava pot pokore in molitve 
proti hudobnemu duhu).
MARIJA POMOČNICA, REŠITELJICA, reši me vsega 
hudega sedaj in ob naši smrtni uri. Amen.
D1, 25

40
Pastoralna ljubezen izvira iz krsta

– In ti, kaj praviš? V čem je tvoj zagon? 
– Vprašaj se, ali je tvoj način življenja res salezijanski, ve-

sel, dostopen mladim? 
– Ali je kaj misijonskega zagona, nekaka drža metanoje, 

ki je znana vsem ljudem? 
– Smo različni v tej drži od drugih? 
– Se res zanimaš v spovednici in zunaj za duše, za zveli-

čanje, ali ti je predvsem tvoja mala osebnost "prima di 
tutto e poi lungo niente" … [pred vsem in potem dolgo 
nič].

M1, 32
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41
Naš najlepši dan – je krstni dan

12. januarja 1985
Naš najlepši dan – je krsta dan.
Danes obhajamo krstni dan Jezusa Kristusa.
Oktobra 9. 1904 je bil moj krstni dan. Ali živiš sveti krst?
Bogoslužno branje: po Svetem Duhu naj bi postali glas v 
puščavi večne Besede.
Danes so se odprla nebesa: postali smo posinovljeni otroci; 
prerojeni v krstni milosti;
bodi dovršena luč pred veliko Lučjo; napreduj v čistosti, 
poboljšanju; božanski žarek od Svete Trojice. 
Sveti Duh [je] prišel. Ne bo vpil, ne bo delal hrupa, ne 
dal slišati svojega glasu, vendar je Duh tem, ki hodijo: 
Poslušajte me, otroci.
Prenovi starega človeka, odene z oblačilom svetosti, 
prerodi padlo naravo.
Z don Boskovo metodo živeti krstno milost vere, upanja 
in ljubezni, posvečujoče milosti, se boriti proti sedmim 
napakam, oblikovati se po Jezusu Kristusu, kar preide v 
»držo« - povsod živim krstno držo: na cesti, pri maši … 
to je, živim Kristusa v sebi.
Živeti Božje življenje.
Pokropim se z blagoslovljeno vodo in molim: Obleci me 
v svetost in pravičnost.
Danes moli za iste, ki si jih krstil v misijonih.
Po Očetovem načrtu smo kristjani Božji ljubljenci, 
Očetovi otroci; moli očenaš, živi očenaš, kot pri krstu.
Po krstu smo vsi bratje, salezijanci smo skupnost 
krščenih bratov, zato vse vsem.
Smo dediči nebeškega kraljestva. Pri krstu se nebo odpre: 
Ta je moj ljubljeni sin!
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Krst je osvoboditev suženjstva greha.
Krst je vrata v zakramente: obhajila, spovedi ...
je zakrament odrešenja.
V imenu Očeta, Jezusova kri očiščuje, 
Sveti Duh oblikuje v drugega Kristusa,
nas mazili za salezijanske apostole.
Duh modrosti, umnosti, spoznanja, moči, sveta 
(prave pameti – razločevanja), 
strahu, ki nas prenovi, dá glas Božji besedi, 
da naše življenje, skrito v Bogu, [postane] nosilec Boga.
Postali smo skrivnostni udje Jezusovega telesa, 
udje Svetega Duha,
kar je novi človek, maziljenec.
S krstom se začne rast naše osebnosti, 
osebnost salezijanca.
Postali smo služabniki najvišjega, 
to je Jagnje v odrešenje sveta.
Po krstu smo prejeli trojno duhovniško službo.
D2, 46-47

42
Ustvarjalnost in gibčnost

Kaj se ti zdi?
Včasih sem bil vzor za nove pobude; toda sedaj pri osem-
desetih letih? 
Kaj so potrebe tvojega okolja in sedanjega časa? 
1) Prvo je biti duhovnik povsod kot don Bosko: prijazen, 

dober, goreč; 
2) drugo je biti poln salezijanskega duha, ki ga srkaš iz 

konstitucij, ki jih živiš; 
3) tretje bi bilo pomagati, pomagati v spovednici z duhov-

nim vodstvom bogoslovcem, aspirantom in tudi župlja-
nom. 
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– Izpopolni svojo dosedanjo metodo: de meditata aliis 
tradere [kar premišljuješ, izročaj drugim]; piši s pere-
som Svetega Duha.

– Uporabljaj metodo bl. Versiglia: šola Srca Jezusovega v 
tabernaklju.

– Konstitucije so pot, ki vodi k Ljubezni, [čl. 196].
– Pet točk spovedovanja je treba preveriti.
– Po stezah sv. Janeza od Križa in sv. Terezije Avilske …
4) Četrta metoda je korespondenca z mojimi bivšimi sale-

zijanskimi novinci.
M1, 52-53
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Andrej Majcen v vojaški službi Kraljevine Jugoslavije;
Dravska bolničarska četa, Ljubljana Moste, 

od 24. februarja do 24 avgusta 1931
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PRIPRAVI DUŠO  
NA OBHAJANJE EVHARISTIJE

43
Leto biserne maše

[Božji služabnik Andrej Majcen postavi na začetku leta nje-
gove biserne maše duhovni program v osmih točkah.]
Jezus, Marija, Jožef. Novo Leto 1993.
Leto biserne maše. Maša [je] vir, studenec duhovniške 
salezijanske asketike. Rudnik bogastva pobožanstvenega 
življenja po moji mamici Brezmadežni, don Boskovi Po-
močnici. Omnia A[d] M[aiorem] D[ei] G[loriam] et Ma-
riae [Vse v večjo čast Božjo in Marijino].
Tri prošnje. Molitev: Zahvala za 89-o leto življenja (22. 
januarja) ob kitajski luni. Prošnja za milost, da me tri 
glavne skušnjave: a) ošabna nepokorščina, b) navezano-
sti neuboštvu ne preplavijo čustva, c) posebno ne nečista 
umazanija [prim. 1 Jn 2,16].
Srce Jezusovo. Srce Jezusovo – Sončna Luč naj z Božjim 
žarčenjem posv[ečujoče] milosti vsak dan vse očisti, kar 
[je] pošvrknilo dušo, in me prerodi v otroka Božjega, sina 
Marije, in izbriše vse zadolženosti iz knjige življenja.
Zahvala Mariji. Don Boskovi Mariji tisočkratna zahvala, 
da si me pripeljala v sal[ezijansko] družbo in poslala na 
Kitajsko in v Vietnam, kjer [sem] rodil (kot pravijo) sal[e-
zijansko] družbo v VN [Vietnamu] in jih toliko prerodil v 
salezijance ali VDB [don Boskove prostovoljke] ali sal[e-
zijanske] bivše don Boskove fante.
Maša – center. Če me pripelješ do biserne maše, hvala ti, 
Gospod, če pa ne, naj bo za pokoro. 
Po Mariji k Jezusu! V Božje naročje.
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Da po Mariji rešim dušo. Po mami Mariji se je Jezus na-
selil v mojem življenju. Prosim Pomočnico, da stre satanu 
ost zapeljevanja in zasvojenja in zasužnjenja.
Prosim Jezusa, ki me [je] posvečeval in posvetil v sal[e-
zijanskega] duhovnika, [da me] po Mariji pripelje, da si 
rešim dušo in mi odpre nebeška vrata ob smrtni uri. Reši 
me sužnosti greha, glavnih napak. Oprosti mi, če sem pre-
malo delal za pokoro svoje duše.
Beseda – človek postala. Ko bom prvič zagledal milo Ma-
rijino obličje po smrti, naj mi duša zadrhti v: Oh, Mati, 
Mati moja. Hvala. Jezus je rojen iz (semena) Boga in od 
človeka. Verujem, ljubim, zaupam vse od BESEDE – Bog 
J[ezus] K[ristus]. Neumrljivi Bog si je nadel umrljivo telo, 
da me odreši in rešuje po zakramentih od greha, mojo 
dušo in telo.
Spreminjaš [me] v duh[ovno] telo po skrivnosti Δ. Zato 
pri zakramentih mojo grešno dušo in telo spremeni v du-
hovno telo, particeps divinae naturae [da bom dežen Bož-
je narave], in (oh prosim) bi se prebil skozi nebeška vrata 
in se združil, po Mariji, v življenje Očeta, Sina in Sv[etega] 
Duha, Svete Trojice in jo vekomaj poveličeval in [bi] me 
na veke žarčila z bogastvom Božjim; oh da bi doumel in 
[bi] me še bolj osrečila skrivnost in bi z, v njem in po njem 
živel.
D7, 10

44
Moja vsakdanja maša

[Po duhovnih vajah ob biserni maši si je Božji služabnik 
pripravil vzorec obhajanja vsakdanje evharistije, nato pa 
tudi razpredelnice za tedensko in mesečno izpraševanje ves-
ti po teh šestnajstih točkah. Besedilo je v slogu gesel in ni 
tako tekoče, a za kristjana, poznavalca obreda svete maše je 
docela razumljivo.]
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1. Prepara animam ad celebrationem [pripravi dušo na 
obhajanje maše]: a) namen, b) v imenu …, c) blagos-
lovljena voda, č) raztresenost.

2. Vsakdanji Confiteor [Spovem se …]: a) glavne zablo-
de; b) ljubezen, ki požge [množico grehov, 1 Pt 4,8]; c) 
sklep za danes, c) [se] izogibal … č) se danes obril.

3. Prošnja: a) svetniku dneva, b) d[on] Bosku, c) po M[a-
riji] P[omočnici].

4. Eno evangeljsko misel: a) cvetko za življenje, b) pro-
šnjo ... [nariše simbol knjige].

5. Patena: a) položiti svoje sklepe, b) prošnje, c) darova-
nje življenja [nariše pateno in kelih].

6. Kvišku srca, Sanctus [Svet], dober namen, spoznaj, 
pripoznaj Ga, počasti Ga. Ljubim Te, očisti me, služim 
[Ti, da] rešim svojo dušo.

7. Mysterium fidei [skrivnost vere]: z Jezusom umreti 
v vel[ikonočni] skrivnosti, z njim v veselju vstajati, z 
njim očiščen preoblikovati [se] v novega človeka. ME-
TANOJA.

8. Napravi moje srce po svojem Srcu: ponižen, krotak, 
čist, nezasvojen, nenavezan. Naj me kri Kristusa očisti, 
naj mi neskončna Ljubezen požge vse napake.

9. Bratska molitev do pokojnih vernih duš. 
10. Sklep: Po Kristusu, s [Kristusom] in v [Kristusu]: Slava!
11. Oče, prosim, ne vpelji v skušnjavo, da bom brat z vsemi.
12. Mir in sloga: če imaš kaj … spravi se, odpusti.
13. Pridi, očisti srce, da bo Jezus izžareval modrost, milost 

Božjo (stresi).
14. Trije studenci: O[če], S[in in] Sv[eti] D[uh] po Mariji, 

srednici, delivki milosti. Živim ves dan v kontempla-
ciji: ora, labora [moli, delaj].

15. [V] lepem zgledu izžarevam.
16. Tabernakelj: center dneva – Ljubezni. V cerkev enkrat 

na dan: spovedovanje.
D8, 18
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45
Božja pedagogika

[Na antipendiju glavnega oltarna v svetišču Marije Pomoč-
nice na Rakovniku sta upodobljena dva jelena, ki pijeta iz 
evharističnega studenca IHS. Ta podoba je zelo draga Bož-
jemu služabniku Andreju Majcnu, ki jo osvetljuje s Ps 42,1: 
»Kakor hrepeni jelen po potokih voda, tako hrepeni moja 
duša po tebi, o Bog«; to misel pogosto navaja v svojih spi-
sih.] 
13. marca. [1993]
Kakor jelen hrepeni po izviru vode.
– Bodi Božji učenec: uči me hoditi po poti modrosti. 

Naša pedagogika je spoznati Jezusa – vzgojitelja, ki ne 
[le] uči, ampak z milostjo tudi pomaga.

– Jezus, obogati, osvobodi, napravi, da smo "simili ei", 
podobni Jezusu Kristusu.

– Vodi iz suženjstva zmot, teorij, verig – 40-dnevni post z 
vsakdanjim programom.

– Gospod, daj, preoblikuj, preobrazi, da bomo osebnosti.
– Kot jelen hrepeni moje srce po viru.
– Da spoznam pedagogiko …

1) Rad sem kot učiteljiščnik 1923 prebiral zgodovino veli-
kih osebnosti, iščoč kak ideal. Nekateri so [se] zanimali 
in usvojili vzor učitelja, oblikovalca osebnosti, značajev, 
sposobnega za življenje.

2) Katehet [Janez Krstnik] Vreže je govoril o velikem kat[e-
hetu in] vzgojitelju d[on] Bosku, ki je imel Božjo moč, 
da ni samo učil, ampak tudi z Božjo močjo kršč[anske] 
vzgoje spreobračal mlade v koristne državljane. Nekaj 
mi je reklo: to je za me, pa nisem spoznal več.

3) Pa me po molitvah mamice Bog popelje na Radno, kjer 
sem spoznal d[on] B[oska], Božjo pedagogiko preobli-
kovanja značaja za življenje; ne jaz ampak zakramen-
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talni evang[eljski] Jezus v meni, ki [je] ustvaril vsakega, 
pozna dušo vsakega /…/ Dodatek k 1923: Profesor go-
vori o velikih pedagogih. Jaz si iščem vzor; noben mi ni 
bil po volji.

4) Vreže govori o d[on] B[osku], velikem krščanskem 
vzgojitelju, ki ne samo uči, ampak tudi z zakramenti 
pomaga, čudovito prevzgoji zabredle mlade fante.

5) Ko sem na Radni (po molitvi in Božjem posegu) spoz-
nal po Tonetu Luskarju d[on] B[oskovo] božjo metodo 
preoblikovanja v popolnega človeka za življenje, za ta 
čas, sem zahrepenel po d[on] B[osku in] pedagogiki 
Božje modrosti.

D7, 88-89

46
Pogovor z Jezusom o moji duši

Priprava: 
– pogovor z J[ezusom] o moji duši, o mojem življenju, o 

duhovništvu, o delitvi zakramentov, o spovedovanju, o 
maševanju, o obiskih J[ezusa] v tabernaklju; 

– o petju, brevirju, duhovnem obhajilu, očiščevanju duše; 
o duhovnem očesu – ušesu, o duhovnem utripu srca; 

– o smrti, o sodbi, o rešitvi duše, o dobrem zgledu; o mo-
jih mislih, fantaziranju, navezanosti; o čutnosti, o lju-
bezni – pravi in čisti; 

– o moji duhovnosti, o duhovnem dihanju, o združenju z 
Bogom; o času, ki ga imaš še na razpolago; 

– moliš vedno, se pogovarjaš z Bogom, Marijo, d[on] 
Boskom?

M2, 177
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47
Omnibus omnia [vsem vse] – bratstvo

FOTOKOPIJA DON BOSKA (VERSIGLIA, GEDÉRA …)
Gledaš v vsakem Božjo podobo?

– Z Marijo obiskovalko pri Elizabeti služiš?
– Imaš privlačno, simpatično dobrohotnost kot [don 

Carlo] Braga?
– Imaš topel sprejem do antipatičnih, starih, sitnih, 

bolnih, nadležnih, sovražnih?
– Prilagodiš svoj značaj s katerim koli značajem, 

posebno med sobrati, ki imajo napake; si z njimi 
potrpežljiv?

– Pomagaš robatim in grešnim z ljubeznivostjo in 
toploto, z dobro besedo ter z zgledom in molitvijo?

– Sv. Frančišek Saleški te uči vljudnosti, delikatnosti, 
ljubeznivosti, srčne dobrote. Da si "galantuomo" 
[poštenjak], kot je bil don Bosko.

– [Bl. Filip] Rinaldi ti izprašuje vest: ali govoriš, misliš in 
delaš vsem dobro?

– Prva lekcija je bila: "Patientia nobis necessaria est" 
[potrpežljivost nam je potrebna], s samim seboj in z 
drugimi. Uravnoteženost, obvladaj se, pax tecum [mir 
s teboj].

– Janez Dobri [sveti papež Janez XXIII.] je hotel 
biti graditelj skupnosti z veseljem, optimizmom, 
šaljivostjo, s spoštovanjem do vsakega.

– Se znaš opravičiti, prositi odpuščanja, se ponižati in 
drugega postaviti višje kot sebe?

– Sv. Terezija Avilska pravi, da je melanholija in 
vsestransko kritiziranje pravi strup za skupnost. Tudi 
don Bosko.

– Bodi zgled nenehne salezijanske drže ljubeznivosti.
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– Govori z vsemi sobrati, zaupaj sobratu, zanimaj se 
zanj. Pri mizi si tih, nezgovoren; si gluh?

D1, 26

48
Nedeljena ljubezen

Ali kot don Bosko veruješ, zaupaš in ljubiš mlade, gledaš 
v njih Kristusa: 
1) Misliš na dostojanstvo, na Jezusa v srcih …
2) Si odprt ali nedostopen?
3) Si prisrčen ali mrk?
4) Si prvi, ki gre naproti ali brezbrižen?
5) Jih z dobroto osrečiš ali gojiš do njih antipatijo?
6) Jih spoštuješ ali obsojaš?
7) Imaš srce za vsakega ali ti je vseeno?
8) Si sposoben za družinsko ozračje ali …?
9) Si ljubezniv ali neprijazen?
10) Si uravnotežen ali gojiš posebna prijateljstva?
11) Odsevaš Božjo ljubezen ali sebičnost?
12) Ljubiš z nedeljenim srcem ali si navezan?
Zgledi: [don Carlo] Braga, [don Roger] Van Severen …,  
izžarevajoči umirjenost.
M1, 42

49
Optimizem in veselje

Vsem vse (Versiglia, Geder):
+ (plus)    - (minus)
zaupaš    scagan [obupan]
vlivaš veselje   čemeren
arhitekt duhovnega ozračja hladen
veder, topel   mrzel
prijateljski   nedostopen
simpatičen   melanholičen
potrpežljiv   tarnaš, stokaš  
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odpuščaš   jezo držiš
sočuten    neobčutljiv
uglašen za S.O.S., ustrežljiv sebičen
krotak, ponižen   siten
se prilagodiš   trmast
vesel obraz, smehljaj  mrk
dobra beseda   sodiš druge
vljuden, bratski   nevljuden
prisrčen   zamerljiv
simpatičen   antipatija
delikaten   nezaupen
vsem vse   sam svoj
dobrohoten   štorkljav
pomagaš   sebičen
skromen   egoističen
miren    vznemirjen
odprt    nedostopen
velikodušen?   zamerljiv?
M1, 46

50
Družinski duh 

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

Ni dovolj, 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, druge-
mu, da paziš na majhne pozornosti, vljudnosti in potrpež-
ljivosti …
M1, 69

– Si arhitekt skupnosti? Skrivnostnega telesa v veri?
– Narediš, da se počuti doma – neobčutljiv za …?
– Vračaš ljubezen za ljubezen, ali si osoren in ni ti mar?
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– Se čutiš odgovornega za …, ali se sploh ne zanimaš?
– Zaupaš sobratu, ali gojiš nezaupanje?
– Ali odpuščaš iz srca, ali si užaljen?
– Se daješ, ustrežeš, ali si len in brezbrižen?
– Si sproščen, ali ukleščen v samega sebe?
– Si res odkritosrčen iz srca, ali si hinavski, narejen?
– Delaš iz prepričanja, ali ker moraš?
– Vzbujaš poklice, ali se za to ne zanimaš?
– Daješ pogum, ali si brezbrižen?
M1, 44

51
Stori vsem dobro

Salezijanec se ne da scagati [ne obupa] v težavah, ker po-
polnoma zaupa Gospodu. Nič se ne vznemirjaj, ponavlja 
don Bosko [prim. Jn 14,1.27] /…/

Kaj pa ti, Slavko? Ali si: čemeren, mrk, nedostopen, mrzel, 
hladen, občutljiv, zamerljiv, ne do vseh enak …?

Ali pa: miren, veder, simpatičen, topel, potrpežljiv, odpuš-
čajoč, sočuten, misliš, sodiš, govoriš dobro, ponižen, znaš 
molčati, poslušati, uglajen na S.O.S: Daj mi duše, drugo 
vzemi, rešiti, pomagati.

Izprašuj se pogosto o pravilih salezijanske bratske ljubez-
ni! /…/ Stori vsem dobro, nobenemu slabo. Prvi pojdi 
naproti in prijazno sprejmi vsakega. Pozdravljaj prvi …
M1, 47-48

52
Don Boskova »politika očenaša«

[Vojna za Slovenijo. Razglasitev samostojnosti Slovenije in 
napade jugoslovanske – komunistične vojske je tudi Božji 
služabnik zabeležil v svoj duhovni dnevnik. Razvidno je, 
kako se je držal don Boskove »politike očenaša«.]
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Razglasitev neodvisne Slovenije, 26. junija [1991]. Posve-
titev [Mariji] Pomočnici + evharističnemu Srcu Jezusove-
mu.
- Domovina [je] na valovih sveta.
- Danes, sreda, posvetitev domovine sv. Jožefu, krušne-

mu očetu in don Bosku: pomagaj nam v delu za sloven-
sko mladino.

- Kontemplacija: Oratio [molitev] + Labor [delo].
- Modestia omnibus nota sit [Vaša dobrota bodi znana 

vsem ljudem, Flp 4,5].
1) Prijateljstvo med Davidom + Savlom. Zli duh v Savlu. 

En korak do smrti. Pravi prijatelj ljubi svojega prijatelja 
[prim. Bogoslužno branje, 12. navadni teden].

2) Jonatan, vzor pravega prijateljstva. David bo kralj, jaz 
drugi: potrpežljivost sredi plohe psovk. Sum, zavist, 
častihlepnost, psovke sramotenja ne strejo (?) prijatelja, 
ne zadenejo Jonatanovega srca.

D5, 127

Svobodna Slovenija [11 kitajskih črk], 26. junija [1991]. 
Kdor najde prijatelja, najde zaklad. David najde Jonatana. 
Jonatan [je] v smrtni nevarnosti pred očetom Savlom, ki 
ga sramoti.
----------------------------------------------------------------
1) Don Bosko – Don Braga: Vsi so moji prijatelji, nihče ni 

moj sovražnik. Vse imej rad.
2) Vsem odpusti. Vsem delaj dobro; vsem želeti dobro in 

za vse moliti.
3) Nobenega ne zaničuj, o nobenem ne govori slabo. Tudi 

ne o redovih, o fašistih in nečistih.
Videti Jezusa v bližnjem. Sv. Frančišek Saleški: 1) Ljubiti 
Boga. 2) Ljubiti bližnjega. Zato:
misli lepo, govori lepo, delaj dobro vsem; bodi iz srca po-
nižen. Vsi [smo] bratje v Kristusu. Bodi znamenje: Vse 
ljubiti.
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Zdravje gre dol! V Tebe [Gospod] zaupam!
D5, 128

28. junija [1991] … Bombardiranje. Boji. Mrtvi. Ranjeni. 
Razbita TV [stolpa] Nanos, Krvavec … Molitev za mrtve 
v vojni: Ljuba Mati večnega življenja, reši duše, domovino, 
pogubljenja. /…/ 
D5, 130

Sobota, 6. julija [1991]. Posnemajmo Pavla. Ne sodite srb-
sko vojsko, molite zanjo, da bi hoteli dobro in se spreobr-
nili od groznega namena.
D5, 137

[Sreda], 10. julija [1991]. Sveti Jožef – [za] srečno smrt 
/…/ Prosimo, prizanesi ljudstvu vojno uničenje Slovenije. 
Grešili so.
D5, 140

[Četrtek], 11. julija [1991]. Benedictus qui venit in nomi-
ne Domini [Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodo-
vem]. Zaščitnik Slovenije v Evropi /…/
D5, 141
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Novomašnik Andrej Majcen  
in župnik Janez (Ivan) Filipič;

mašniško posvečenje v ljubljanski stolnici
mu podeli škof dr. Gregorij Rožman, 2. julija 1933,

nova maša v Krškem, 9. julija 1933
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SVETOST

53
Čujte in molite!

28. septembra 1984:
Zmernost – čistost srca! 
– Pusti rožice, da rastejo v svojo zrelost. 
– Ne bodi strupen veter sebičnosti. 
– Ne občuduj, ne ogleduj, ne ljubkuj, ne misli in ne fan-

taziraj, srce naj ne drgeta, naj se ne navezuje; ne išči, ne 
poslušaj, ne zastrupljaj se z mislimi, spomini, fantazija-
mi, ne navezuj se na nobeno rožico, čeprav ti je simpa-
tična in ljubka srcu. 

– Križaj, pribijaj na križ pokore … 
– To je čednost zmernosti z očali vere. 
– Nadeni si očala vere: da gledaš v svitu večnosti, naj te ne 

zavedejo tigrove mamljive oči, da padeš v past strasti, 
poželjivosti. 

– Pusti rožice, da rastejo v moji Božji navzočnosti. 
– Sklep: pazi na oči zapeljive, poželjive; 
 concupiscentia occulorum [poželenje oči, prim. 1 Jn 

2,16] – vse je nečimrnost.
– Quid hoc ad aeternitatem? [Kaj mi to koristi za več-

nost?]
D2, 30

54
Bodi drugi don Bosko

Vedno navdušuj kot doslej za vse lepo, čisto, sveto, hva-
levredno, popolno, ljubeznivo, optimistično, veselo, ure-
jeno, krepostno. Da boš bolj človeško dostojanstven, bolj 
svet in Božji po zgledu Jezusa – Boga in človeka.
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Naraven postopek je: spokorna drža v zmernosti tudi v 
najmanjšem; ta te naredi samokontroliranega, samozave-
stnega in ponižnega, pa po naravnem [poteku] tudi mir-
nega in veselega.
M1, 31

Izpraševanje vesti. Biti kot don Bosko človeški, topel.

1. Čednosti preprostega ljudstva tistih časov: preprost, 
odkritosrčen, velikodušen, ustrežljiv, gostoljuben, de-
laven, skrben, radodaren, šaljiv, družinski, očetovski, 
družaben, hvaležen, zna odpuščati, zna lepo povedati, 
privlačen.

2. Odprt za zemeljske stvarnosti. Katere? Vrednote časa: 
modrost, razsodnost, vero, resnico, pravičnost, mora-
lo, svobodo, socialne probleme, vzgojo preventivnega 
sistema. Ljubezen do E[vharistije in] M[arije] P[omoč-
nice], krščanskega življenja; zvestoba, zdržnost, skro-
mnost. Borec proti: pijači, mamilom, spolnosti, pohuj-
ševanju nevarne ideologije pri srečanju v ječah.

3. Pomoč vsem mladim: nemaničem, brezdomcem, brez 
varstva, blodečim, tavajočim, ukleščenim v verigah gre-
ha …

4. Mož Božji, ki živi v Božji navzočnosti, v posvečujoči mi-
losti, v veri in upanju v previdnost, ki živi amor in caritas 
Christi [ljubeznivost in ljubezen Kristusa], ki mu je prva 
skrb: Daj mi duše, ki živi po asketiki očenaša …

5. Poln darov Svetega Duha, posebno karizmatičnih. Na-
vadni darovi: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, bla-
gost, dobrota, zvestoba, krotkost, vzdržnost, zmernost 
[prim. Gal 5,22]. [Škof] dr. Jeglič moli, da bi znal govo-
riti, vžigati, prav učiti, pravilno odločati, prav svetovati, 
prav voditi, odkritosrčno povedati …
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6. Zagledan v Nevidnega (v Sveto Trojico in Marijo Po-
močnico). Kakor M[aria] Mazzarello: trenutek, ki mi-
neva; kot Terezija [Avilska]: vsak utrip srca za Jezusa; 
po načelu vse v Božjo čast, Bogu po volji, vse za kra-
ljestvo, vedno čuječ, v nenehni molitvi …

7. Pomoč mladim. Harmonija narave in milosti: posve-
čujoča milost odseva nedolžnost, se lesketa v očeh, v 
smehljaju, v dobroti, korajži [pogumu], hrabrosti do 
konca, v miru in v preprostih kretnjah in besedah. 

 [Don Boskovi salezijanci, prim. Salezijanske konstitu-
cije, čl. 2.] Iz polnosti evharističnega Jezusovega Srca 
zajemajo in se z bogastvom Božjim napolnjujejo, tako 
Kristus iz njih odseva (kot iz don Boska), so priče Gos-
podove in prinašajo svetost mladim.

M1, 57-58

55
Skladnost narave in milosti

Gospod mi je dal don Boska za očeta in učitelja; njega: 
preučuj (posebno v konstitucijah), posnemaj (da ga upo-
dobiš), občuduj (posebno tisto krasno harmonijo narave 
in milosti!) [Salezijanske konstitucije, čl. 21].

In ti, ali se kaj ogleduješ v izpraševanju vesti v zrcalu don 
Boskove svetosti? 

1. Pri novi maši 1933 si se odločil sodelovati z Božjo mi-
lostjo, da Slavka, takšnega, kot je, počasi spremeniš v 
Božjega otroka in sina Janeza Boska. 50 le je; in kaj je od 
tega? Mislim, da moraš kot [salezijanec Jože] Meze do 
groba ostati zvest temu načelu in ga še z zlatomašnim 
načrtom, z ognjem Božje ljubezni iz Jezusovega Srca 
navdati, da te očisti, ogreje in posveti s tistim: Upodobi 
moje srce …, in tistim Totus Tuus [Ves tvoj], in sicer 
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Marijo – Učiteljico. Vsako delo kot Marija, po in z Ma-
rijo k Jezusovemu Srcu.

2. Izvrstno izpraševanje vesti je ob tistem kakšen bi moral 
biti, to priporočati tudi svojim spovedancem.

3. Ta program posebno uporabljaj pri vodstvu aspirantov, 
sobratov in bogoslovcev, pa tudi mladine, kakor tudi za 
sestre raznih redov.

4. 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, jih opogum-
ljati v skušnjavah. Premagati na svojstven način ozir na 
druge z modrostjo, z zgledom, besedo in diskretnostjo 
biti kažipot k Bogu – [ki je] Ljubezen [prim. 1 Jn 4,8].

M1 59-60

Pomembno! Kot spovednik – vzgojitelj priporočaj mla-
dim: da razvijejo svoje zmožnosti in dejavnosti v popolno 
človeško zrelost. Včasih si tudi z mladimi delil riž in jih 
oblikoval v zmožne mojstre ter tudi kulturno podkovane 
osebnosti.

Pomembno! Še vedno pa dajaj vzgojne napotke: da se srce 
in um odpre resnici, da si privzgojijo odgovorno svobodo, 
da postanejo prepričane osebnosti in imajo čut za avten-
tične vrednote, ter jih uvajajmo v medsebojni dialog in v 
čut za odgovorno služenje.
M1, 67

56
Hvala angelu varuhu

2. oktobra 1984
Hvala ti, angel varuh moj,
80 let hodiš že z menoj!



 77 

Branil si me, da ženske me niso v greh zapeljale,
in dal milosti, da so me vsakega prešuštvovanja obvaro-
vale.

Sedaj varuj srce mi navezanosti vsake,
ker /…/ sposoben je neumnosti vsake.

Satan na smrtni uri nas bega močno,
angel moj, pa stoj ob strani, da se bojujem res srčno.

Rafael, nečistega duha izženi,
Mihael, ošabnosti mi srce očisti.

Gabrijel Mariji skrivnost oznani,
za odrešenje še meni srce razvnemi.
D2, 32

57
Stopinje z Marijo in s Svetim Duhom

Praznik Kristusa Kralja v zlatomašnem letu 20. novembra 
1983.

O Jezus, moj kralj, na križu visiš, umiraš, premagal si smrt 
in vstal, da kraljuješ – da bi ustanovil svoje kraljestvo v 
moji duhovniški in salezijanski duši. Pod križem skesani 
Andrejček stojim in te prosim:

1. Jezus, kraljuj a) mojim čutom – očem, ustom, spolnosti, 
ugodju telesa – v poslušnosti Svetemu Duhu; b) mojim 
notranjim čutom: nezdravi fantaziji, mislim, mojemu 
razumu, volji, spominu (srcu); c) mojemu čustvovanju, 
simpatijam, divji ljubezni, občutljivosti, žalosti, malo-
dušnosti, gorečnosti – površnosti.

2. Jezus, osvobodi me ošabnosti, nevoščljivosti, egoizma, 
antipatij, neprijaznosti, nepokorščine, zaničevanja, pre-
ziranja drugih, upornosti, moje ošabne volje, nepotr-
pežljivosti, jeze, nevere, pesimizma.
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3. Osvobodi me počutnosti, lenobe, požrešnosti, ugodja, 
kulta telesnosti, nesramnosti, nedelikatnosti, poželenja 
in nizkih nagonov, zamerljivosti.

4. Osvobodi me posvetnosti, hoteti in imeti to in ono 
ugodje, imeti slavo, čast, imeti to in ono ugodnost, do-
voljenje po svoji volji, netočnosti, zanemarjenosti, za-
nikrnosti, nereda, umazanosti. Odreži mi srce od radia, 
novic, slik, fotografij, knjig.

5. Jezus, obnovi revčka Andrejčka, polnega napak in ga 
prenovi v sv. Andreja (Janezove šole) s tisto odloč-
nostjo, da bi se znal osvoboditi vsega slabega, urediti 
neurejeno, premagati samega sebe in zmagati, umirati 
sebi in vstajati skesano, kot desni razbojnik: Še danes 
boš z menoj v raju [Lk 23,43], da bi bil osel, ki je svetost 
in resnico nosil, da ti bom, o Kralj, bolj služil: mente + 
corde = totis viribus [z umom in srcem, z vsemi moč-
mi] v ponižni pokorščini don Boskovega učenca qualis 
esse debet [kakor mora biti], v čistosti srca in nenaveza-
nosti vseh vrst.

D1, 47

58
Sv. Frančišek Saleški

Frančiškova usmerjenost od mojega noviciata naprej po 
Filoteji:
– Ali si poslušen Svetemu Duhu?
– Ali z vzdihljaji posvečuješ delo?
– Ali si zvest v najmanjših stvareh?
– Ali sodeluješ z milostjo?
– Ali si dober in potrpežljiv?
– Kako je s svetim molkom?
– Ali delaš vse v Božjo čast, ne svojo?
– Ali je vsak utrip srca iz ljubezni?
– Služiti v veselju (proti slabi volji, mučeništvo ljubezni).
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– Pobožnost do evharistije, Srca Jezusovega, odprtega srca.
– Globoka vera in ljubezen do evharistije in obhajila.
D1, 24

59
Praktično: Attingere, zajemati moram!

– Zajemati iz česa? Iz Svetega Duha, ki je vedno, vsak 
trenutek navzoč in dejaven. Jaz verujem, da je isti Sveti 
Duh navzoč tudi danes v SDB [don Boskovih salezijan-
cih], pa tudi v meni osebno.

– Kaj zajemati? Darove Svetega Duha, ki nas očiščuje, nas 
spreminja v salezijance in trenutek za trenutkom daje svoje 
milosti. Zajemamo predvsem darove za zvestobo do konca.

– Zakaj zajemati? Da smo res salezijanci s svojo salezijan-
sko identiteto.

– Kako zajemati? Sodelovati z Božjo milostjo vsak trenu-
tek z Marijo Srednico milosti, in sicer do zadnjega diha. 
To sem že sklenil pri svoji novi maši 1933 ter 1983 pri 
zlati maši, in sedaj v 80. letu znova.

– Tako upam in zaupam, da bom zvest do konca življenja.
M1, 10

60
Poti intimnosti [prijateljstva] z Jezusom

Sv. Terezija Avilska, 15. oktobra 1983: Poti k intimnosti 
[prijateljstva] z Jezusom.
01. Zdihljaji vere, upanja in ljubezni.
02. Ponižno moli: Ljubim te, odpusti mi.
03. Postavi se v Božjo navzočnost.
04. Silentium sacrum [sveti molk].
05. Izpraševanje vesti.
06. Meditiraj brevir.
07. Premišljuj vzpon na goro.
08. Sodeluj z navdihi.
09. Glej povsod Boga.
10. Dober namen.
11. Izročaj se Mariji.
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12. Prosi za darove Svetega Duha.
13. Misli na trenutek, ki mineva.
14. Pokrižaj se (vera).
15. Čuj nad čuti (poželenje oči).
16. Dialog z Jezusom in Marijo.
17. Duhovno obhajilo.
18. Vse po Božji volji.
19. Vse v AMDG (v večjo Božjo slavo).
20. Indue – exue [obleci novega človeka – sleci starega 

človeka, prim. Ef 4,22-24].
21. Ne zafrčkaj minute.
22. Po Mariji k Jezusu.
23. Totus Tuus [Ves tvoj], Maria.
24. Ljubezniv smehljaj.
25. Potrpežljiv.
26. Sveti Duh, vodi me.
27. Hrepeneti po popolnosti.
28. Strog s seboj, dober z drugimi.
29. Ne ugasni svetilke upanja.
30. Tolaži, dvigaj.
31. Treba je želeti, hoteti.
32. Treba je hrepeneti.
33. Alacocque [Marjeta Marija Alakok pravi, da so] 

trije vrelci Jezusovega Srca: usmiljenje do grešnikov, 
ljubezen, da ne omagam, luč za napredek v svetosti.

34. Zadoščevati za grehe.
35. Odpovedati se svoji volji.
36. Mir srca, če ni greha.
37. Križana ljubezen.
38. Sveti vsem na Rakovniku.
39. Vedno pripravljen.
40. Daj mi duše, drugo vzemi.
41. Skidati simpatije.
42. Bodi popoln in hodi v posvečujoči Božji milosti.
43. Zastrupljena zamegljenost v naših mislih, načrtih.
D2, 34
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Salezijanski misijonarji;  
slovaški sobrat pomočnik Alojzij Oravec, 

duhovnik Andrej Majcen  
in sobrat pomočnik Jožko Kramar

prejmejo misijonski križ na Rakovniku v Ljubljani, 
15. avgusta 1935
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SVETNIŠKI ZGLEDI

61
Moje duhovne posode, 

iz katerih sem do zlate maše srkal duhovniško 
duhovnost

Srce Jezusovo, vir vse svetosti.
Marija Pomočnica, brezmadežna učiteljica salezijanske 
modrosti: 
– Totus Tuus [Ves tvoj], o Maria!
– Mama: Frančiškov duh uboštva.
– Ata: Pomagaj vsem, imej dobre odnose z drugače misle-

čimi.
Moji vzgojitelji:
– [Ljudevit] Pivko, demokrat: upoštevaj mišljenje drugih!
– [Tomáš] Masaryk: krepiti voljo s samoobvladovanjem.
– [Janez Krstnik] Vreže: Učitelj uči, Jezus pa uči in daje rast.
Salezijanski vzgojitelji svetniki:
– Sv. Janez Bosko: vzor moje kontemplativno dejavne 

poti.
– Sv. Frančišek Saleški: po Filoteji gradil temelje notra-

njega življenja, pot male ljubezni.
– Bl. Mihael Rua: Božja volja posebno v konstitucijah, 

drža samokontrole.
– Sv. Marija D. Mazzarello: Božje otroštvo.
– Sv. Dominik Savio: Živeti v krstni nedolžnosti, rajši 

umreti kot grešiti.
– [Bl. Filip] Rinaldi: Duhovnost posvečenega dela.
– [B. služabnik Andrej] Beltrami: Kerubin tabernaklja, 

živa hostija za duše.
– [Bl. Alojzij] Versiglia: Napolnjevati kelih z znojem za 

sobrate, za duše …
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– [B. služabnik Vincencij] Cimatti: Marija je misijonska 
pot, rožni venec vir dobrot.

– [Bl. Evzebija] Palomino : Ljubke, nežne skrite duše v sa-
lezijanski dejavnosti.

Tako so se bojevali za:
ponižno pokorščino, čisto močno ljubezen, nenarejeno 
uboštvo v duhu, proti: ošabni častihlepni lastni volji, ne-
urejenim simpatijam in počutnosti, verigam lažnih nave-
zanosti.
D1, 8

62
Capljal sem po stopinjah svetnikov

– Sv. Avguštin: Daj, da spoznam Tebe in sebe. Nemirno je 
moje srce, dokler ...

– Mala sv. Terezija: Moja misijonska, duhovna pot je pot 
ljubezni s Križanim.

– Sv. Elizabeta od Svete Trojice: Moja bitnost ožarjena v 
skrivnosti Trojice: V imenu Očeta …

– Sv. Grignon [Ludvik Marija Grignon Monfortski]: 
 Vsako delo po Mariji k Jezusu. Tvoj sem, moje je tvoje, 

moji so tvoji.
– Marta in Marija: Z Jezusom v posvečenem delu in sve-

tem pogovarjanju.
– Sv. Terezija Velika, s. Janez od Križa: Oh, stremim, da bi 

doživel izkušnjo Božjega življenja v svoji duši.
Pokazali ste mi na Besedo – Luč evangelija, na srečo biti 
Očetov otrok. Bili ste mi luč od luči: slava in hvala vam!
D1, 9 

63
Mala Terezika, grešnih duš ljubiteljica

Na Jezusa misliš, ki nebo zapusti in za duše trpi, trpi, trpi 
in jih s srčno krvjo odkupi, da jih vse svete Očetu izroči.
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Koliko stane ena duša? Neizmerno neskončno Božjo lju-
bezen. Po dušah Terezikina duša drgeta, dati sebe, svojo 
ljubezen, dati za duše vse, kar ima, vse, kar ima – tudi 
sebe, sebi nekaj najdražjega.

Daj mi duše – don Bosko, duša je drgetala, vse drugo vze-
mi.

[Andrej] Beltrami vso večnost bi rade volje trpel, da bi le 
eno dragoceno dušo iz pekla otel.

Andrejček, ti pa sebičnež si, nič te ne gane. Ko duše v pe-
kel letijo in svojo srečo za vedno izgubijo, kaj dremlješ in 
spiš? Se res sebe zapustiti bojiš? Pazi, pazi, da tudi ti se ne 
spotakneš ob svoji sebičnosti in v pogubo štrbunkneš.

K virom žive vode te Terezika vodi, da razgreješ togo srce 
in si z velikodušnostjo in svetostjo na črpalki Jezusovega 
Srca napolniš do vrha srce – ljubiti, ljubiti, se dajati, moliti 
za ideale moje mladosti, duše …

Daritev sebe v nekrvavem mučeništvu za odrešenje duš. 
Saj ni večje ljubezni, kot je tista, ki se daruje za druge!

Skidati tri jaze kot sv. Frančišek Asiški, napolniti z ljubez-
nijo kot sv. Frančišek Saleški, v ljubezni za duše kot Bosko 
– z misijonsko zavzetostjo.
D2, 31

64
Prijeten vonj svetosti

29. junija [1991], Sv. Peter in Pavel /…/ Peter Majcen: 1) 
povsod duhovnik, 2) duhoven, notranji človek, 3) bonus 
odor sanctitatis [prijeten vonj svetosti].

Biti znamenje: bonus odor [prijeten vonj] svetosti, z du-
hovnimi očmi, ušesi, mislimi, kontemplacijo + oratio 
[molitvijo], da dosežeš: mir, notranjo urejenost duše. Du-
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hovno premišljevati; govoriti; kontemplirati, premišljevati 
poslanstvo; delati; duhovno veselje notr[anjega] ž[ivlje-
nja] z Bogom.

Ne živim več jaz. Bog živi v meni [in] jaz v njem navdih-
njen [prim. Gal 2,20]. Naše življenje – utrip liturgičnega 
življenja. Duhovnost izganja hud[ega] duha; odstrani, 
zmanjša greh. Evangelij prekvasi naše mišljenje, govorje-
nje. Modestia [vestra] nota sit omnibus [Vaša blagost bodi 
znana vsem ljudem, Flp 4,5]. Žarčenje duhovnosti.
D5, 131

65
Kristusova ljubezen nas priganja

Nedelja, 30. julija 1991:
Caritas Christi urget me /…/ Caritas Christi urget nos 
/…/ [Ljubezen Kristusova nas priganja, 2 Kor 5,14].

[Ponedeljek] 1. julija. Presveta kri, očisti me. Maša: → kruh 
življenja, → kelih zveličanja. Jutri posvečenje: 2. julija 1933 
/…/ Božji maziljenec – duhovnik? Odpusti mi vse grehe, 
da [bom] v milosti pri Bogu /…/ 1) Po milosti sem to, kar 
sem, 1933, in milost ni bila zaman!? 2) Ignem tui amoris 
accende [Vžgi ogenj svoje ljubezni], 1983. 3) Kri Kristu-
sova, operi me, posveti me, da očiščen s sv. krvjo stopim 
pred Sodnika 1991. Z Marijo – kontemplativno [in] aktiv-
no služenje.
D5, 133

[Ob obletnici duhovniškega posvečenja (2. julija 1933), 
Božji služabnik zapiše naslednje misli.]

[Torek] 2. julija. Slabo počutje. Memento mori. 58 let du-
hovništva. Marija – obiskovalka [Obiskovanje Device Ma-
rije]. Moja duša poveličuje Gospoda, ker velike reči [je] 
storil meni, On, ki je vsemogočen [prim. Lk 1,46.49].
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Torek, don Boskov dan: Via che conduce all‘Amore 
[»Konstitucije … so pot, ki vodi k Ljubezni«, čl. 196] /…/ 
1) Danes maziljen za duhovnika: alter d[on] B[osco], alter 
Christus [drugi don Bosko, drugi Kristus]. 2) Kri Kris-
tusova, operi me, s kruhom pa pomnoži moč. 3) Servus 
servorum [služabnik služabnikov] kot Marija obiskoval-
ka. Kontemplativen z Marijo, kakor jelen hrepeni po vodi 
[prim. Ps 42,1]. Studenec modrosti izvira iz Srca Jezusove-
ga. Studenec žive vode teče v večno življenje.
D 5, 134
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Misijonar Andrej Majcen in monsignor Jožef Keréc
z mladima sobratoma na Kitajskem;

11. oktobra 1938 je Keréc imenovan  
za apostolskega administratorja v Chaotungu, 

Majcen pa postane predstojnik  
šole in zavoda v Kunmingu
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SALEZIJANSKA PRAVILA – 
KONSTITUCIJE

66
Moja ponižna vera

Jaz verujem prav ponižno, da je Bog od vekov imel v mis-
lih našo Družbo in je hotel, da postanemo deležni odre-
šenjskega programa Jezusa Kristusa.

Ponižno in hvaležno verujem: da je sam Bog izvolil sv. Ja-
neza Boska za ustanovitelja, da ga je z Marijo in Svetim 
Duhom oblikoval v vzornika in vzgojitelja mladine, da 
mu je oblikoval srce, ki je bilo sposobno popolnoma se 
posvetiti Božjim načrtom, da je oblikoval razne apostol-
ske skupine, polne življenja, predvsem SDB, HMP in DBS 
[don Boskove salezijance, hčere Marije Pomočnice in don 
Boskove sotrudnike].

Ponižno in hvaležno verujem: da je nezmotljiva Kristu-
sova Cerkev potrdila pravila kot Božji kažipot, razglasila 
Janeza Boska za svetnika in z njim potrdila, da je njegova 
pot pravilna.

Ponižno in hvaležno verujem: da je tudi mene poklicala 
Božja previdnost leta 1923, da črpam svetost iz Božje in 
dejavne navzočnosti Svetega Duha, da iz te navzočnosti 
črpam energijo za svojo zvestobo, za svojo podporo in 
upanje.

Torej:
– Verujem: to je moj odločen Credo.
– Ponižno: ker čutim, da nisem vreden – revček Andrej-

ček.
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– Hvaležno: kaj bi bil jaz brez salezijanskega poklica? 
Tako pa me je povzdignil malo pod angele [prim. Ps 
8,6], za oblikovalca SDB, za redovnika, duhovnika, mi-
sijonarja, magistra, dolgoletnega ravnatelja in ustanovi-
telja raznih salezijanskih skupin in me nazadnje posta-
vil za spovednika.

M1, 9

67
Salezijanske konstitucije iz leta 1984

Pravila 1984 se mi zdijo, da bodo vetera ter nova [staro in 
novo] združevala v meni in mi dajala duhovne moči za ta 
leta, ki mi jih Gospod še hoče podariti.

Don Rua je kot Regola vivente [živo pravilo] bil vedno ne-
kaj, kar me je navduševalo za posnemanje don Boska. Prav 
je povedano, da je don Bosko šel z [Janezom] Caglierom 
in [Alojzijem] Versigliem ter pozneje z menoj v misijone.

Pravila so mi bila res vademekum [popotnica] in don 
Boskov kratek manuale asketike [priročnik za vaje v kre-
postnem življenju], pedagoška knjiga, v kateri sem dobil 
odgovore na moje vzgojne probleme. [Joseph] Aubry, 
hvala mu, mi je pomagal, da sem jih živel in dajal življenje 
v mojih, ki sta mi jih Bog in Marija poslala.

Res živeti po njih je postati Alter Christus [drugi Kristus] 
in Alter don Bosco [drugi don Bosko], vedno star in ved-
no nov; tako prikrojen kitajskemu in vietnamskemu miš-
ljenju, je našel nekako zlitje Konfucijeve budistične mi-
selnosti tistega exue [sleci starega človeka, prim. Ef 4,22], 
da boš dobil mir, veselje … in dodam: [upodobil] otroka 
Očeta in tempelj Svetega Duha po Mariji Pomočnici.
M1, 4
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68
Kontemplativen delavec

Naj mi Marija pomaga, da bi nenehno zmogel don Bo-
skovo oporoko, to je tisto nenehno don Boskovo držo: v 
skupnostnem, v medsebojnem bratskem življenju [po-
snemati] don Boska, ki zna povedati, zna navduševati, 
zna voditi, zna dajati korajžo [pogum] in biti, kar mi še 
manjka, bolj sveto odločen, kot so bili prvi salezijanci brez 
pedanterije [pikolovstva] in brez poniževanja osebnosti 
bližnjega, kar mi je nekako zoprno.

Biti veliki molivec, ki v kontemplaciji posvečuje sebe, da 
postane nosilec don Boskove Kristusove miselnosti v delu 
/…/, predvsem da bi postal pričevalec don Boska in luč 
Kristusova ter tako združil posvečenost in poslanstvo v 
enoto, kakor so hoteli utelesiti v Pravilih 1984.

Meni se kar zdi, da je don Bosko bil globoko kontemplati-
ven, združen z Bogom po Mariji in Svetem Duhu, ter izred-
no delaven: ki daje, kar si je nabral, sproti dan za dnem …

To naj bo moja oporoka: Ljubiti don Boska, njegovo du-
hovnost, njegovo držo, stopati po stopnicah, pogrnjenih z 
rdečo preprogo njegovih konstitucij.
M1, 5

69
Družba svetega Frančiška Saleškega

V konstitucijah je glas don Boska, je moj življenjski načrt, 
je zakonik mojega življenja, je pot mojega življenja dan 
za dnem. To je moja knjiga življenja, pravilo življenja, je 
moja posvečenost, moje evangeljsko vzgojiteljsko pos-
lanstvo, je moja voluntas Dei [volja Božja], to je dragocen 
mozaik, ki ga moram kamenček za kamenčkom, dan za 
dnem sestavljati.
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Tudi ti pokaži s prstom nase, moraš postati dobri pastir, 
alter [drugi] don Bosko. Slika nad posteljo te spominja na 
tri stvari: Bodi kot don Bosko, za mladino, z misijonskim 
duhom, da mihi animas [daj mi duše], za to si bil 1933 
posvečen v duhovnika in 1935 šel kot pastir na Kitajsko.

O Marija moja, daj da bi v delavnici don Boska, sv. Fran-
čiška Saleškega [in bl. Alojzija] Versiglia pridelal vsak dan 
tisti med z znamko Amor et Caritas [ljubeznivost in ljube-
zen] in ga dajal trudnim, bolnim, nevednim, mrzlim …, ki 
prihajajo, da jih nahraniš, okrepiš, pozdraviš, opogumiš …

Zapomni si: Nemo dat quod non habet [nihče ne more 
dati tistega, česar sam nima]. Sodobni človek potrebuje 
močno, okusno hrano, da nam ne bodo rekli, da smo sta-
ri, da smo sklerotični, starokopitni, ampak, če smo z don 
Boskom in zaradi don Boska, vedno mladi, kvečjemu os-
tareli, ne pa zastareli …
M1, 5

70
Zvestoba don Bosku svetniku

Ljubim te, o Bog, moj oče, moje vse. Zahvalim se ti, po-
sebno za tisto, kar sem: salezijanec, duhovnik, misijonar.

Zahvalim se ti za don Boska, njegovo duhovnost, ki me je 
prevzela 1923, me oblikovala v noviciatu in potem …

Moja osebnostna zrelost je ljubiti don Boskovo svetost, 
ljubiti pravila, te stopnice moje svetosti po konstitucijah, 
to mojo edino pot, to mojo najtežjo pot. 

O don Bosko, toliko časa 1923–1984 sem s teboj, pa te še 
ne poznam zadosti, ne poznam svoje poti, zablodil sem 
tolikokrat, po močvirnih potih sem se pogrezal. Pred me-
noj je [leto ]1984 pogrnjeno z rdečo preprogo ljubezni, te 
svete stopnice, ki vodijo k mojemu cilju.
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Postrgaj mojo voljo vsega kislega kvasu, vso mojo salezi-
jansko poklicno obleko pokrpaj, zlikaj, daj ji očiščene čevlje 
tistega tipa zmernosti v zatajevanju, kar mi je potrebno, da 
ne bi preproge vere, upanja, ljubezni še boj popackal.
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 
[prim. Jn 14,9]. Videti mene (kot je naslikano v moji sobi) 
je videti don Boska. Slika iz Vietnama ti to kliče …
D1, 96

71
Tvojo krasoto, »veliki misijonar«, Bog vrže v prah

1) Kakšen prerok si? Kakšen salezijanec?
2) Humilis et mitis – qualis esse debet, alter DB?
 [Ponižen in blag – kakor moraš biti, drugi don Bosko?]
3) Vse, kar je napisano ← Ješ dobro ime?
 Ujetnik si svojih idej.
 Usta govore neumnosti – žreš čast drugemu; nobeden 

te ne mara poslušati.
 V srcu ropaš čast bližnjemu.
 Ob nevihti? Zarjoveš. Se ne obvladaš.
 Kam z vsem šrifta [kar si napisal]? 
 Quid hoc ad aeternitatem?
 [Kakšno vrednost ima za večnost?]
 Tvoja krasota, »misijonar«, je pod ničlo.
 Splahnel – neupoštevan.
4) O Bog, da bi bil iz srca ponižen – Sr[ce] Jez[usovo].
5) Marija, ponižna dekla [prim. Lk 1,38].
6) Niente ti turbi [nič naj te ne vznemirja, prim Jn 

14,1.27].
M2, 252
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Na obisku v Evropi leta 1972;
misijonar Majcen zbira sredstva za vzdrževanje  

številnih domačih duhovnih poklicev;
konec meseca maja je tudi v Rimu  

na avdienci pri papežu Pavlu VI.  
(proglašen za svetnika 2018)
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LJUBEZEN DO MLADIH

72
Salezijanska ljubeznivost

– Je topla?   – Ki je hvaležna?
– Je nesebična?   – Ki vžiga veselje?
– Je dobrega sprejema?  – Ki jih Bogu opravičuje?
– Ki hoče dobro?  – Ki jih posvečuje?
– Ki moli za …?  – Ki jih nagovori?
– Ki se žrtvuje?   – Ki jih duhovno dviga?
– Ki odpušča?   – Ki ne sodi?
– Ki potrpi?   – Ki ustreže?
– Ki je prisrčna?
M1, 40

73
K mladim smo poslani od Boga, ki je Ljubezen

Z vsem srcem ljubiti, nesebično, je moje vsakdanje očiš-
čevanje: skidati še in še … Kaj te zavira? Sebični jaz, po-
čutnost v navezanosti, deljenost srca, egoistični Slavko. 
Sv. Frančišek je iz Jezusovega Srca zajemal milosti, da je 
z Božjim srcem ljubil nesebično, očetovsko, vse po abe-
cedi … Biti vedno enak s seboj: zakaj si čemeren in zaprt? 
Izprašuj se o biti vesel s temi točkami!
M1, 43

74
Vezilo 1984: Ljubiti in biti ljubljen

Pa kako? Da te bodo imeli radi!

Ljubiti: živeti za mlade in jim dajati svojo dobroto. Hoteti 
jim dobro, hoteti večno srečo (pastoralna ljubezen). Don 
Boskova salezijanska svetost je biti dober. Svetost dobrote 
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je biti simpatičen in privlačen, ne za to, da bi bil popula-
ren, ampak je to pedagoška ljubezen, pastoralna ljubezen 
za mlade.

Dobrota: je stil življenja, je drža po pravi pameti, je dajanje 
samega sebe, je ponižnost, je potrpežljivost, je upanje pro-
ti upanju; pomeni imeti prava in živa čustva ljubezni, ve-
selje medsebojnih odnosov, je skupek dobrega, ki ustvarja 
atmosfero zaupanja.

Biti ljubljen: ni dosti, da ljubimo, temveč biti ljubljen, po-
meni, da si moramo prizadevati, da ljubezen postane drža 
dobrote, pedagoške ljubezni, to je metodika prijateljstva, 
družinskega duha, dialoga, veselja, sožitja.
D1, 55

75
Preventivna ljubezen do mladih  
[Salezijanske konstitucije, čl. 14]

Posebno znamenje našega poklica, ki je prednostna ljube-
zen do mladih, je izreden Božji dar /…/

Res je, da je malokdo ljubil kitajske in vietnamske fante 
tako, kot sem jih jaz. Ljubezen do njih vseh nosim globo-
ko 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 ljubez-
ni, 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 + don Boskom.
M1, 41
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Spremljevalec in učitelj duhovnih poklicev;
v letih od 1960 do prisilnega izhoda iz Vietnama,  

23. julija 1976, je Andrej Majcen magister dvanajstim 
letnikom mladih salezijancev, ki jih je tedaj že nad sto



 97 

ZMERNOST IN ZATAJEVANJE

76
Delo in zmernost

Delo in zmernost bosta dala razvoj salezijanski družbi.
Komodnost in udobno življenje pa sta njena smrt [po sv. 
Janezu Bosku].
/…/
Kaj pa ti praviš? Delaven sem, zdi se, da se včasih preveč 
ženem. Toda! Potreba po zmernosti je velika, kot je skro-
mnost; posebno v jedi (kile dol, zdravje gor), izpraševanje 
kot doslej /…/

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 do-
stopu do bližnjega, drže v gledanju raznih filmov, držo, da 
ne pokažeš nikdar, da nisi zadovoljen …
M1, 49-50

77
Živeti hočem karizmatično izkušnjo  

salezijanske posvečenosti
1. Hočem biti hvaležen Očetu, ker me je poklical v salezi-

jansko družbo, ker me je posvetil s Svetim Duhom, ker 
me je poslal k mladim.
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2. Zato živeti po salezijansko: zvest hočem biti zaoblju-
bam, dati hočem življenje, hočem hoditi za Kristusom 
v redovniški popolnosti, hočem biti graditelj Božjega 
kraljestva v dušah, hočem pridobivati duše in jih očiš-
čene voditi k Bogu.

3. Zvest biti salezijanski svetosti: vedno posvečevalec mla-
dih (sobratov, veroukarjev), v salezijanski skupnosti, jo 
bogatiti z bratstvom in radikalnim evangelijem, ki ga 
vsak dan živim, živeti obljubo pokorščine, radikalne 
čistosti, popolnega duhovnega uboštva.

4. Z vsem srcem ljubiti Boga in vse bližnje, z očiščeno 
afektivnostjo [čustvenostjo].

5. Biti salezijansko svet: rad živeti salezijansko, rad živeti 
po duhu konstitucij; skromnost naj bi sevala prepro-
stost, bratstvo; nenehno urejen, s Svetim Duhom.

6. Vse to vtkati v svojo osebnost, biti ves salezijanec pov-
sod, da bi to bila izkušnja Svetega Duha.

M1, 17

78
Si normalen, urejen, duhovno in človeško  

dozorel duhovnik?
1. Obleka   3. Obraz – glava 
snažna    pobrit 
popackana   ostrižen 
raztrgana   zobje 
zmečkana   ščetinast
pokrtačena   očala čista
smrdljiva   
obešena   4. Telo
    nohti ostriženi
2. Čevlji   se koplješ
čisti    noge umivaš
pološčeni   
nogavice smrdljive  
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5. Soba    8. Obednica
pometaš   popackan
smeti odneseš   hlastaš
okna čista   ješ zmerno
rožice ovele   ješ diabetično
zalivaš    točnost
pospravljaš   križ
vse na svoje mesto  molitev
   
6. Stranišče   9. Zunanjost
čisto    hoja
pometeno   poklek
urejeno    pogledi
zrcalo    si samotar
zaprašeno   si posebnež
razmetano   prijetna
prezračeno   potrpežljiva
    talar
7. Miza    vrtaš nos
razmetanost   nepriseben
neurejenost   
umazanost    M1, 13–14

črke nejasne [pri pisavi]  
navlečena   
predali    
kuverte    
pisma    
revije    
strojček [pisalni]  
popackano    
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79
Zmernost v luči vzgoje volje svetega Janeza od Križa
Zvestoba v malih in nenehnih zatajevanjih, v odločanju za 
to, kar je »vredno manj«:
– Ne, kar je za užitek oči (lepa postava ženske, smehljaj 

simpatičnega fanta, kino), ampak to, kar je manj lepo …
– Ne, kar služi ugodju ust (dobre jedi, kruh, fižol), ampak 

to, kar je manj okusno, redilno …
– Ne, kar služi ugodju telesa (udobna spovednica, poleža-

vanje), ampak, kar je manj udobno, toplo, manj zračno, 
svetlo, primerno …

– Ne, kar je prijetno tvojemu okusu, srcu (tista simpatična 
osebnost), ampak tudi antipatične, sitne osebnosti …

– Ne, kar laska tvoji časti (da pišejo o tebi, te častijo in 
hvalijo), ampak požri hitro dol občutljiv očitek /…/

Asketika – [reči] ne! Izberi si torej:
1) kar je težje, ne lažje,
2) kar je zoprno, ne prijetno,
3) kar je naporno, ne lahko,
4) kar je grenko, ne tolažilno,
5) kar je manj, ne, kar je več,
6) kar je manj vredno, ne, ker je bolj dragoceno, imenitno,
7) čemur se je treba odreči, ne, kar bi hotel imeti,
8) kar je vsakdanje, ne, kar je radostno in veselo,
9) kar je zadnje mesto, ne, kar je prvo mesto časti,
10) kar je boleče, kislo, ne, kar je prijetno.
To je: kar zavre željo po ugodju, po časti; kar zavre požele-
nje treh jazov [prim. 1 Jn 2,16].
D1, 49-50

80
Zvestoba v luči knjige Razodetja 14,1-13

4. maja [1993, sveti] Florijan: peklenskega ognja – reši me! 
Pogasi plamen strasti, neurejenosti.
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1) Na čelu napisati ime Jagnjetovo; peli [so] novo pesem 
(deviški, z ženskami niso se omadeževali).

2) Stanovitno se sveti držijo 6. [in] 9. zapovedi. Verujejo v 
Jezusa. Še leto in kaj bodi zvest, v zvestobi prvih obljub, 
da se nisi dotikal, poljubljal žensk, vse do danes, da še 
naprej do smrti nedolžnost odseva z ženskami.

3) Babilon z nečistim vinom napaja vse narode; molijo ne-
čisto zver, [se ji] dobrikajo. Čaša jeze.

4) Daj, da se bom trudil še dalje – se ne dotikam nobene; 
daj, da se bom trudil in ne padel …!

5) Boj se Gospoda. Strah božji pred nečistovanjem.
6) Zvestoba 4. + 6; d[on] B[osku] + Bogu, da se bojujem 

do konca!
/…/
Daj svoje telo v živo daritev po vzoru J. X. [Jezusa Kristu-
sa, prim. Rim 12,1] /…/ Daritev biserne maše vsak dan: 
trpeti, trpeti, trpeti. Bodi Božja žrtev. Obleci oblačila sve-
tosti (vez čistosti) /…/ Srce Slavka: naj bo oltar daritveni.
D7, 139

81
Povabilo k spreobrnitvi v luči knjige preroka Ozeja 1-2
1) Povabilo k spreobrnitvi nečistnice, ki s svojo hudobi-

jo zapusti Gospoda. Ozdraviti jo hočem in spreobrniti. 
Odpraviti gnusobo malikovanja, odpraviti navezanost 
vašega srca.

2) Gospod – Vir mojega življenja: pojdimo k Viru žive 
vode, pijmo modrost življenja.

3) Pazi na vidne lepote, ki te lahko odvrnejo …
4) Pijmo od bogastva žive vode, ki teče iz tabernaklja, da 

hrepenimo po Višjem! Žive vode tečejo v večno življenje, 
ki nikdar ne usahne. Tu je Luč življenja – duhovna hrana.

5) Rani dušo z večnim življenjem [prim. Vp 4,9]. Ranjena 
duša po ljubezni srka zdravilno moč pri Jezusu v taber-
naklju. Črpaj ljubezen, [ki] ozdravlja moje srce. Ljubim 
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te – ti si zdravnik. Kdor pije iz tega studenca, ne bo že-
jen vekomaj [prim. Jn 4,14].

D7, 240

82
Lepi zdihljaji ko si mrzel

4. decembra 1992.
1) - Bog bo udaril z zdravilnim udarcem tvoje duhovno 

vodstvo.
 - Zahvalim se, da si me ponižal.
2) - Trenutno imaš vznemirljive misli; si beliš glavo s 

hudimi težavami.
 - Izbij si za trenutek sitnosti, ki te tarejo.
 - Čas posveti Bogu; oddahni se pri Jezusu.
 - Stopi v kamrico svoje duše, zapri vrata in poišči 

Jezusa; reci, rad te imam.
 - Rad bi te videl, Gospod, pouči moje zmedeno srce.
 - Kje si ti, nedostopna Luč? Kdo me povede k tebi?
3) - Slavko blodi kot izgubljenec; sanjač, veter te zanaša.
 - Muči me strah, da te izgubim za večno; da te ne 

ljubim, da te ne najdem.
 - Kakšen si, Gospod? Kje si?
 - Blodim, pa te ne poznam, čeprav vem, da si me 

ustvaril, odrešil, mi dal vse.
 - Doklej me boš, Gospod, pozabljal? Kdaj se mi 

razodel?
4) - Gospod, utrujen sem, daj mi luč, da vidim!
 - Brez tebe [sem] nič, utrujen sem, Gospod.
 - Pokaži mi, kako naj te iščem, najdem.
5) - Gospod, osvobodi me, ozdravi oči, da vidim.
 - Pokaži mi svojo Ljubezen.
6) - Don Bosko je gorel, bil vnet za Boga, daj še meni 

gorečnost.
M2, 348
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Misijonarju Andreju Majcnu predstojniki svetujejo,
naj po obisku domovine, 25. aprila 1979,  

ostane v Sloveniji; 
vrhovni predstojnik Egidij Viganò ga spodbuja,

naj zapisuje misijonske spomine,  
zelo pomembne za zgodovino;

postane veliki animator misijonske dejavnosti 
in iskani spovednik na Rakovniku v Ljubljani
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ROJSTNI DAN

83
Ob 80. rojstnemu dnevu

– Hvaljeno naj bo presveto Srce Jezusovo!
– Hvala ti, da si me ustvaril 1904
– Hvala ti, da sem kristjan 1904
– Hvala ti, da sem salezijanec 1925
– Hvala ti, da sem duhovnik 1933
– Hvala ti, da sem misijonar 1935
– Napravi moje srce po svojem Srcu!
– Totus Tuus [Ves tvoj]!
D2, 2

84
1904 – Na perutih časa – brzim v 80. leto starosti  

in proti večnosti – 1984
80 let že od sončnega vzhoda do zahoda po svetu potuješ,
in 60 jih je že, ko v hramih Gospodovih z don Boskom 
gostuješ.
Pred 80 leti pri krstu tempelj Svete Trojice si postal,
pred 60 leti z zaobljubami v don Boskove roke se predal.
V tem don Boskovem letu naj salezijansko svetost živim
ter svoj rojstni dan (30. septembra) in krstni dan (9. okto-
bra) slavim.
Slavim pa naj tako, da to leto sveto živim
in se v očiščevalni milosti krsta, zaobljub ves prenovim.
Zato don Boska prosim pomoči prav lepo,
da s Svetim Duhom in Pomočnico ob viru svetosti S J 
[Srca Jezusovega] posveti prav sveto.
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Glej revčka Andrejčka, ko pred tabernakljem nemo sedim
in za zablode, navezanosti, grehe in slabosti iskreno od-
puščanja želim.
S pokoro in molitvijo mi vse umazanije, grenkobe iz srca 
izlij in mi darove in karizme salezijanstva do vrha nalij.
Tako bi nosilec Božje ljubezni in svetosti res vedno bil
in kot pričevalec salezijanske identitete do konca svetil.
1924 Mariji Pomočnici, Materi Božje modrosti ves si se 
izročil in z njo in po njej in Svetim Duhom vse svoje obli-
kovanje, vso apostolsko dejavnost, duhovništvo in misi-
jonstvo podaril.
Marija je bila moja edina magistra in zaupanje [leta] 1925,
kajti prepričan sem bil, da brez Marije sem le ničla bil.
Od [leta] 1933 sem se za sodelovanje z milostjo in navdihi 
Svetega Duha trudil, da bi se kot don Bosko s Sveto Troji-
co vsak trenutek združil.
To je bil moj novomašni program in misijonarja svetega 
Pavla ideal.
Od 1983 sem prosil, da bi me ogenj Amoris et Caritatis 
– ljubezni in usmiljenja napolnil in bi me tisti urget [žar] 
Kristusove ljubezni po novih poteh vodil.
To bil je moj zlatomašni program in svetega Janeza Boska 
življenjski ideal.
Od [leta] 1984 naj bi me Marija po tirih konstitucij vodila
in me za normalnega salezijanca do konca življenja nare-
dila.
Za leto 1985 bom Versiglievih pet točk pred tabernakljem 
premišljeval in jih do pičice – točko za točko – izpolnjeval.
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Ker časa pač veliko več ne bo, zato skidati vse jaze bo treba 
prav krepko [prim. 1 Jn 2,16], da z nedeljenim srcem Bogu 
ves bi služil in don Bosku, Mariji v sreči se pridružil. 
Brezmadežna Pomočnica 1984.     
Andrejček
D2, 5-6

85
Vžgi v meni ogenj Božje ljubezni

27. maja 1994. Vžgi v meni ogenj Božje ljubezni, ki naj 
ogreje vse kreposti, vse moje zaobljube, vsak člen kon-
stitucij, vse zakramente … vse …; vžge moje čute z ne-
skončno ljubeznijo. Vse poživi, očisti, [da bi] z vsem 
srcem in z vsemi močmi ljubil v veri in upanju Očeta, Sina 
in Sv[etega] Duha.

Božja Modrost [me je] ustvarila za duhovnika. J[ezus] 
Kristus me je s smrtjo očistil, posvetil in nenehno daje 
živo vodo. Sv[eti] Duh me preoblikuje za večno življenje, 
da sem »qualis esse debet« [kakor moram biti]. Ta ogenj 
Božji v plamenu žari in vse očiščuje /…/

Prosim, ne zmedi mi razum; daj, da plamen Božje ljubez-
ni zagori, sveti do konca. Razžari v lj[ubezni], v[eri in] 
up[anju] evharističnega Srca moje srce. Iz današnje maše: 
Srce Jezusovo, žarči [prežari] moje srce po Mariji Pomoč-
nici /…/ Devetdesetletnega me svet zapušča. Bog vzbuja v 
meni notranje nagibe, dobre namene: AMDG [Ad Maio-
rem Dei Gloriam; v večjo Božjo čast]. (Prizadet sem, ker 
ni več pošte!!!)

Zapuščaš nebeško hvalo, poglabljaj se v neskončno ljube-
zen Božjo, ki vse prenavlja v gorečnosti do Boga. Ne kaži 
se svetega, ker nisi (glej na brazgotine!!), ne maščuj se, če 
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te prezirajo! Sovraži zlaganost. Ev[haristija] je svetilka, luč 
na moji poti.
M3, 14

86
Devetdeset let točno danes

30. septembra [1994, sveti] Hieronim. 90 let točno danes. 
Hvala Bogu, Pomočnici in don Bosku za življenje /…/

Sveta Terezika [danes je njen »dies natalis«]. V cerkvi naj 
žarčim neskončno Božjo ljubezen, ki jo vsako jutro sr-
kam v premišljevanju evangelija in konstitucij. Tu najdem 
zdravilo za svoje grešne navezanosti, tu najdem preroš-
ke besede Svetega Duha, kaj, kako naj živim, govorim v 
spovednici, mislim, se očiščujem, najdem svojo malo pot 
ljubezni, ki vsako malo žrtev posveti, očisti, razplameni, 
naredi, da postanemo particeps divinae naturae [deležni 
Božje narave], podobni Jezusu samem po evangeliju in 
d[on Boskovi] karizmi. Obraz Jezusa je vesel, ponižen, 
čist, nenavezan, žari ljubezen, upanje in vero.

Poklic duhovnikov, redovnikov SDB [salezijancev] žari 
ljubezen Δ [Svete Trojice]. Odrešilna ljubezen odreši vseh 
grehov.
M3, 178

[Opomba urednika: »Rojen v znamenju zmaja«, pravi o 
sebi Andrej Majcen, ki se je rad izražal v (pris)podobah in 
tudi v simbolih. Udomačil se je s simbolnimi znamenji, ki 
označujejo vsako novo leto, bodisi v kitajski bodisi v vie-
tnamski kulturi (tét). Že ob prihodu na Kitajsko mu je dejal 
sobrat Jožef Keréc: Majcen, tu se boš imenoval Ma-i-cen! 
»Ma« pomeni konj. In Andrej Majcen si je dejal: Torej naj 
bom konj, ki v diru prinaša evangelij, veselo oznanilo pra-
vičnosti in svetosti. Taka metaforična govorica nas spomi-
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nja na svetopisemsko. Andrej Majcen se v nobenem pogledu 
in nikoli ne spogleduje s horoskopsko razlago.

Dan svetega krsta je bil zanj posebno doživet praznik, ki ga 
je vsa leta prav globoko duhovno preživel. Bil je vesel, če se 
je kdo tega spomnil in se mu v slavju pridružil. Svoje misli 
spet skuša spraviti v nekakšne verze, vendar je pomembna 
vsebina njegovih izpovedi.]
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V Rimu, 15. maja 1983, papež Janez Pavel II. 
(proglašen za svetnika 2014)

proglasi za blažena škofa Alojzija Versiglia in duhovnika 
Kalista Caravarija, salezijanska mučenca na Kitajskem;

Andrej Majcen je posebej povabljen  
družno s kitajskimi misijonarji
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KRSTNI DAN

87
Moj prelepi 80. krstni dan 1904-1984

Pred 80 leti botrica Verličeva me je h krstu nosila
in me Mariji milosti v Mariboru vsega posvetila.
Ko krstna voda v imenu O + S + SD po glavi Slavku tekla 
je, Sveti Duh vero, upanje, ljubezen za pot v srce mi vlival je.

Izprašuj se danes, ali z milostjo Svetega Duha res 
sodeloval si
in podobo Jezusa v duši upodabljal in risal si.
Izprašuj se tudi, če krstna sveča vere še vedno gori
in ti po poti Kristusovega življenja v nebesa še vedno sve-
ti?
S krizmo katehumenov te je frančiškanski pater mazilil,
da bi te s karizmatičnimi darovi vsega tudi prešinil.
Izprašuj se tudi, ali z vsemi močmi sodeluješ s Svetim Du-
hom
pri gradnji salezijanske svetosti po preventivni poti z don 
Boskovim duhom?
Zapovedi pri krstu si tudi obljubil izpolnjevati
in se o tem tudi večkrat izpraševati.
Ali 1., 2. in 3. zapoved do Svete Trojice izpolniš, ko molit-
ve [zmoliš].
zaobljube izpolniš, zakramente z vero, upanjem, ljubezni-
jo[ prejmeš]?
Ali ti 4. zapoved s ponižno pokorščino pomaga salezijan-
sko družbo graditi
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in ti iz predstojnikov in sobratov mistično telo J[ezusa] 
K[ristusa] narediti?
Ali te 5. Božja zapoved uči Pavlovo in Rinaldijevo ljube-
zen v srca bratov 
izlivati in se po don Boskovi oporoki in ljubezni obliko-
vati?
Ali ti 7. in 10. zapoved pove, da navezanost našega srca na 
posvetnosti
prava Kristusova nedeljiva ljubezen nikakor ni?
Ali te 6. in 9. zapoved uči, da Adama počutnega in ošab-
nega sleči treba bo
in salezijanca veselega, močnega, čistega obleči treba bo?
Ali ti 8. zapoved kaj pove, da resnična "čen" svetost "i"
za zrelost kristjanove popolnosti v resnici nekaj pomeni?
To naj bi bil moj vsakdanji kruh
in pri premišljevanju, spovedi, zatajevanju vsakega trenut-
ka resen trud.
Ko hudič v srcu peč strasti močno zakuri,
vsa kri zavre in simpatije, samoljubje, počutnosti močno 
razburi.
Tako iz norosti v norost fantazija poskakuje
in se hudobec vsem sklepom in obljubam posmehuje.
Razgaljenim in oropanim vseh čednosti se grozno krohota
in srce v obup, sramoto, žalost, temo kot pajek omreži in 
zamota.
O kam iz svetosti kot angel si zletel
in kdo te iz greha nečistosti bo še hotel te skidati.
O Marija, ki pomočnica bila si in boš nam ti,
k sinu izgubljenemu pridi in ga osvobodi.
O moj Gospod in moj Bog, daj mi novega duha,
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da se ravnam po Božjih zapovedih don Boskove karizme.
Naša krstna posvetitev Mariji naj na zmernosti in veliko-
dušnosti sloni
in te na poti leta 1984–1985 vsak dan lepo vodi in te pos-
veti.
D2, 16-17

88
Rojen v znamenju zmaja, 30. septembra 1904. leta

Hvala ti, Gospod, za takšnega, kakršnega si me v svoji lju-
bezni ustvaril
[priložena je podobica don Boskove Marije Pomočnice iz 
Turina]:
1) energičen,
2) zdrav,
3) občutljiv,
4) trmast,
5) se vznemiri,
6) pošten,
7) korajžen [pogumen] in tvega,
8) napet za uresničitev,
9) skromen v zahtevah,
10) miren in tih,
11) sposoben za kaj,
12) malo ekscentričen,
13) srce se daje za druge,
14) vendar egoističen, ne zna povračati,
15) se poroči zgodaj ali pa se ne poroči.
Utrip mamičinega srca na dan posvečenja 2. julija 1933:
Bodi duhovnik in bodi zares,
prepoln boš srčnega zadovoljstva prav res.
D2, 17
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89
Moja spreobrnitev, 1923-1924;  
moja zgodovina spreobrnjenja

25. februarja 1995. Evangelij sprejeti vsak dan iz Jezusovih 
rok kot besedo življenja. Bog me je od vekomaj ljubil, iz-
volil, če[prav] sem bil eden, ki se je nagibal na levo, čeprav 
me je oče nagovarjal, da naj bom dober s klerikalnimi in 
liberalnimi.

Po nadzorniku [Ljudevitu] Stiasnyju me je poklical na 
Radno in [Anton] Luskar mi je odpiral pot in gospod 
[Franc] Knific mi je podaril prvo latinsko vadnico. Konec 
leta me je Tone Luskar potisnil tako rekoč k inšpektorju 
[Petru] Tironeju. Zaželel sem, da bi postal salezijanec, ne 
vem kako že. »Bene, bene« [dobro, dobro], mi odgovori. 
Tirone me je poslal k [ravnatelju Francu] Volčiču. »Za-
kaj pa nisi meni povedal? Dobro! Odpovedati se moraš 
državni službi učitelja, pa šele koncem meseca jo oddaj, 
da dobimo plačo do 31. avgusta 1924.« Tako sem prestal 
preizkušnje. Rajhenburški opat [je dejal]: Bojte se Majcna, 
vam bo vse na glavo postavil. Moral sem požreti in danes 
sem 91-letni salezijanec /…/

Hvala Bogu, tako sem zmagal in pred dr. [Francem] Wal-
landom na dan sv. Frančiška As[iškega] 4. oktobra 1925 
naredil zaobljube. Torej, hvala Bogu: 1925-1995, 70 let za-
obljub, železni redovniški jubilej.

Edini strah: žaliti Boga, umreti brez zakramentov, izgubiti 
milost posv[ečenega] življenja. Edini strah: grešiti, se po-
gubiti. Ena želja: živeti v posvečujoči milosti neskončne 
Božje ljubezni. Ljubim te … … …
M4, 85
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90
POMEMBNO!!! Žejam, o Gospod, po tvoji ljubezni

31. avgusta 1995.
1) Srce Jezusovo, ljubim te, naj srkam tvojo ljubezen. Vli-

val bi jo v svojo ljubezen, da jo očistiš.
2) O Bog, ti si mi, bodi mi vse:
 a) Jezus, bodi moj studenec svetosti: posveti me.
 b) Jezus, vir žive vode, vir modrosti: napoji me.
 c) Jezus, ti si luč: razsvetli me.
 č) Rani mojo ljubezen s kesanjem: vžgi me.
3) Naj me lepote … sveta ne premotijo.
4) Ljubiti, kar ti ljubiš: posveti ljubezen.
5) Don Bosko [Salezijanske konstitucije], člen 85: Biti 

združen z njegovo [Božjo] ljubeznijo v nenehnem dia-
logu.

M5, 207
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Vsaka maša naj bo zlata maša,  
zapiše zlatomašnik Andrej Majcen

na začetku svojih duhovnih dnevnikov in meditacij, 
ki jih je v šestnajstih zvezkih natančno 3417 strani,
od priprave na zlato mašo 1983 do 8. marca 1999,

dobrih šest mesecev pred smrtjo
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BLIŽA SE ROJSTNI DAN ZA NEBESA

91
Vaja za srečno smrt

[Na Teološki fakulteti v Ljubljani je bil septembra 1992 
simpozij ob stoletnici Keréčevega rojstva. Andrej Majcen je 
imel predavanje z naslovom: Keréc v svoji izvirni misijonski 
metodi, v: Simpozij o msgr. Jožefu Kerécu (ur. T. Ciglar), 
Katehetska knjižnica št. 16, Ljubljana 1992, 55-68. Kot ose-
minosemdesetletnik je tedaj opisal naslednjo izkušnjo, 11. 
septembra 1992.]

Srce odpoveduje. Priprava na srečanje pojenjuje. Zdru-
ženost zaradi stresa, ošabnosti, nesposobnosti nazaduje. 
Kaj ukreniti? Ena misel na Marijo Brezmadežno, na ne-
skončno Božjo ljubezen: odpusti, drži, poživljaj, združuj 
me.

Ne vidim Luči, nimam več moči, čutim, da se življenje iz-
mika in potrebujem tvoje moči.

Čutim strupene nadloge, ki [me] hočejo pahniti iz tega 
sveta. Moja izvajanja bodo v zasmeh, me nekaj spodnaša 
v nestrokovnost. Čutim pelin in grenkobo v svojih ustni-
cah. Tista sladka bližina tvoja mi izginja in hudobni duh 
pripravlja napade osamevanja.

Toda duša moja, dvigni svoje zaupne oči z zaupanjem v 
neskončno Božjo ljubezen in usmiljenje. Skušaj in [si] pri-
zadevaj, da bi premišljeval, kako z Jezusom umirati in se s 
krvjo Kristusovo očiščevati in z njim vztrajati. Se darovati 
z in po Mariji za odrešenje moje duše in duše sester in 
[bratov].
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Moja duša hrepeni po tebi [prim. Ps 42,2], tebi zaupam 
svoje odrešenje, svoje združenje s teboj, o Bog. MILOST 
Gospodova [je], da nisem pokončan. Vsako jutro se pos-
veti v zvestobi.

Če bi umrl kot Jezus osramočen? V tebe zaupam, ne bom 
osramočen [prim. Ps 31,2.15]. Si pripravljen biti zavezan 
z Bogom?
M2, 275

92
Nikdar nisem bil ne klerikalec ne liberalec,  

pač pa vedno demokrat
Me zelo boli klevetanje [obrekovanje] o aferi mojega 
17.–18. leta od gospodov [trapistov] v Rajhenburgu [Bre-
stanica]. Nikdar nisem bil ne klerikalec ne liberalec, pač 
pa vedno demokrat, kot mi je oče povedal: »Bodi z vsemi 
dober,« kakor sedaj uči papež Janez Pavel II. Odločil sem 
se za don Boskovo politiko očenaša. Bil sem pri Sokolu za-
radi telovadbe, zaradi slabotnega zdravja. Bil sem jetičen; 
v očetovi družini so vsi pomrli od jetike.

Politični ostri boji, ki so bili strupeni, so bili proti bratski 
ljubezni, zato vedno zoprni. 1935 sem se izognil umazani 
politiki [odšel v misijone]. Biti vsem vse. Magistru [že v 
noviciatu] sem povedal jasno, kako so me komunisti ho-
teli vmešati v razdiralno politiko, o kateri sem zvedel le iz 
časopisov naslednji dan. Tisto zabavo sem premagal juna-
ško, tudi Mariborčanko. Hvala Bogu!

Doslej me je klevetanje [obrekovanje], ki še traja, zelo pri-
zadelo, pa sem vse, kot me je učil magister, tiho požrl, tok-
rat pa prvič tudi napisal. Bog mi je priča: Nikdar se nisem 
dotaknil ženske. Boril pa sem se vedno proti grehom 6. in 
9. zapovedi. 
D3, 3
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[Ta izpoved na začetku tretjega zvezka premišljevanj je iz 
časovnega obdobja 1988-1989 kot pomenljiva življenjska 
izpoved.]

93
Hvaležnost Bogu in ljudem

1. januarja 1990:
1904: Hvala Bogu, Alfa in Omega – Začetek in Konec, za 
življenje, za sveti krst 9. oktobra.

1933: Hvala Ti za milost duhovništva. Po milosti sem, kar 
sem – duhovnik – misijonar. Daj mi duše, ohrani v milosti 
moje duhovnike, klerike in redovnike.

1983: Zlatomašnik. Vžgi v meni ogenj Božje ljubezni. 
Majcen pomeni (zapiše kitajsko) nosilec svetosti (pravič-
nosti) in resnice.

1990: 85 let. Ljuba Mati večnega življenja … Bila si mi in 
še mi bodi. Marija moja, pomagaj mi sedaj in ob smrtni 
uri. Eno samo si želim: da rešim svojo dušo. Posvetitev 
neskončni Božji ljubezni: Ljubim te! V ognju ljubezni me 
očisti, posveti, reši pred skušnjavami hudega duha. Jezus, 
verujem, daj, da verujem še bolj; upam, daj, da upam še 
močneje; ljubim, daj, da ljubim te nad vse. Mariji Pomoč-
nici – Brezmadežni se izročim, posvetim, da rešim svojo 
dušo. Ljuba Mati večnega življenja … Vsak trenutek »per 
ipsum, cum ipso et in ipso – po njem, z njim in v njem« 
kot Marija – particeps divinae naturae [deležen Božje na-
rave].
D4, 55
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94
Ljuba Mati večnega življenja,  
reši mojo dušo pogubljenja

MEMENTO MORI! Ob zlatomašni slovesnosti v križ 
umiranja strmim in v ugašajoči velikonočni sveči svojega 
življenja medleč strmim: sposobnosti umirajo, dejavnosti 
se odmikajo, ustvarjalne moči se poslavljajo, Žale tam že 
grob pripravljajo /…/

 Ko zadnja ura bila bo in zadnja solza se utrla bo, o Mati 
večnega življenja, bodi ti takrat ob meni, da ohranim 
sveto milost v sebi do konca.

– Ob smrtni uri zapeljivca stran odženi in nebeška vrata 
mi na strežaj odkleni.

– Marija, glavo skušnjavca strla si, še od mene vse skuš-
njave odpodi.

– O takrat, ko moje oko se v Boga zazrlo bo, od ljubezni, 
sreče, blaženosti srce moje ubogo prevzeto bo.

Zato te prosim, danes prav lepo:
– Ljuba Mati večnega življenja, reši mojo dušo pogublje-

nja.
– Da bi me misel prevzela: vsak trenutek je v mojo srečo 

ali v moje pogubljenje.
– Da bi vedno mislil na poslednje reči in na vekomaj ne bi 

grešil.
– Oh, vsak dan sem za korak bliže grobu: kje? kdaj? kako?
– O da bi imel milost prejeti zakramente srečne smrti z 

imeni Jezusa, Marije in Jožefa!
– Oh, na starost pravo pamet mi dajaj, da ne bom v spoti-

ko, nadlego in napoto in v slab zgled.
– O da bi bila moja zadnja misel Marija in zadnji utrip 

ljubezni Jezus moj odrešenik in cilj!
– Sprejmi, Gospod, moje trpljenje, življenje in delo, umi-

ranje in smrt za pokoro za moje grehe.
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– Ljuba Mati (mojega) večnega življenja, reši mojo dušo 
pogubljenja!

D1, 15

95
Memento mori – misli na poslednje reči

29. oktobra 1984.
Memento mori – misli na poslednje reči
[Prošnje papeža Klemena XI.]: Daj,
1) da se bom na smrt pripravljal (1. Mala pot ljubezni; 2. 

Izročanje Mariji; 3. Bogoupodabljanje; 4. [?]),
2) se sodbe bal (1. Izpraševanje vesti; 2. Kesanje in trdni 

sklep; 3. Očiščevanje, 4. Vzdihljaji usmiljenja in lju-
bezni),

3) da bom peklu ušel (1. Odkritosrčno spovedal; 2. Ski-
dal; 3. Odpustil; 4. Sedaj očiščeval; 5. Pridobil dušice 
prijateljice),

4) raj dosegel (1. Bogu podoben; 2. Plačilo desetih bise-
rov [po skrivnostnem salezijancu s plaščem]; 3. Hre-
peneti, prositi, hiteti).

Ob uri moje smrti me sprejmite Jezus, Marija in Jožef; 
vam izročim svoj dušo.
Kdor ljubi Marijo, reši svojo dušo.
Ljuba Mati večnega življenja, reši mojo dušo pogubljenja!
D2, 36

96
Predragi mamici pri Bogu

2. julija 1995.
Po posvečenju si mi pisala na podobici: »Sei Priester und 
sei es ganz« [bodi duhovnik in bodi ves]. Mami, molila 
si, da sem se spreobrnil in postal salezijanski duhovnik. 
Življenje me je premetavalo po misijonskih poljanah …
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Hvala ti, o mamica, da si mi pomagala biti zvest v duhov-
ništvu in svoji obljubi: nobene ženske ne bom nikdar ob-
jemal, nikdar poljubil.

O Marija, [Pomočnica] bila si in hvala ti, da sem živel v 
duh[ovniškem] celibatu do sedaj, in prosim za milost sebi 
in drugim biti tako do zadnjega trenutka življenja.
M5, 132

97
Molitev odpira rajska vrata

[Bogoslužno branje, petek 1. postnega tedna: Mojzesovo 
rojstvo, 1 Mz 1,1-14]

Molitev odpira rajska vrata.
Vsako delo z Bogom začeti in končati. 
Duhovno se očistiti s postom.
Salvati [reši se] iz močvirja nečiste sebičnosti.
Mojzes izbere trpljenje kot čast in užitek.
1) Petek. Mojzes – Mai-sen rešen iz vode, iz Krke. »Salva-

ti« je tvoje načelo. 
 Mojzes – Mai-sen=Salvati«. 
2) Vsak dan se prenavljati: načrt življenje brez greha.
 Krščansko trpljenje z drugimi.
 Molitev odpira vrata nebes.
3) Mojzes – »iz vode sem ga potegnila«;
 tudi mene je DB [don Bosko potegnil] iz liberalizma 

/…/
4) Molitev Božjega izbranca: pogovor, združenje, zedinje-

nje, svetla Luč;
 ožarjen z Božjo svetlobo; iz srca; vedno – noč in dan, 

med delom, posvečenim bližnjemu.
Povezan z Božjo ljubeznijo, ves čas Bogu posvečen.
Duši [je] Luč – spoznati Boga. Hrepeneti nad vse, osreči 
srce, nasiti duha.
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Molitveno stanje: prijazna skromnost, ožarjena z lučjo,
prijaznost z vero. – Reši me, potapljam se! Prenovi me!
M6, 204-205

98
Jezus me razsvetljuje

»Quid sum miser tunc dicturus« [Kam čem, revež, se dejati?]
[Iz sekvence Dies irae, dies illa - Strašen dan bo dan plačila]: 
28. novembra 1995.
1) Jezus, prava luč, ki me razsvetljuje, posebna luč nevidna, 
 vendar razsvetljuje, kot je razsvetljevala preroke, mod-

re. Te luči ne sprejmejo vsi.
 Povišan na križ je bil hkrati poveličan.
 On je nevidna, Božja luč, ki me vodi.
2) Jezus – Kralj – Sodnik – Alfa in Omega – prihaja v 

mojo dušo:
 a) moja želja je, da me potrdi, da ne omedlim;
 b) da me spreminja vase;
 c) da me odvrača od grešnosti in očiščuje;
 č) da me razsvetljuje in očiščuje;
 d) da me napolnjuje z ljubeznijo, upanjem, vero.
3) Jezus, bodi mi obrambni zid.
4) Od križa naj mi vse to žari v mojo dušo.
5) Vse to očiščuje srce [Salezijanske konstitucije], člen 91.
M6, 95

99
Znamenje križa

+ [Znamenje križa z zapisom na dodanem listu]:
Kesam se vseh svojih grehov proti Bogu,
salezijanski družbi, vsem sorodnikom;
prosim vse odpuščanja, tudi [sestro] Milko in vse njene 
sorodnike.
Vam hvaležen
Slavko, A. Majcen
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Lepe pozdrave obema fantoma Milkinih dveh vnukov.
V noči iz pustnega torka na pepelnično sredo [16.-17. fe-
bruarja 1999].
M8, 5

+ [Znamenje križa z zapisom na prtičku]:
Nisem se dotaknil hote nobene ženske. Hvala Bogu!
M8, 6

100
Prehod iz smrti v življenje

Zadnja ura se bliža.
Prosim Boga Očeta in Sina in Svetega Duha,
 da mi odpusti vse grehe celega življenja.
Prosim odpuščanja vse moje salezijance,
 naj molijo, da mi Bog odpusti vse proti trem 

zaobljubam.
Prosim sestri Marico in Milko in vse sorodnike,
 odpustite vse moje grehe in pomanjkljivosti.
Prosim vse moje salezijance,
 naj molijo, da mi Bog vse odpusti
 in me sprejme don Bosko med svoje salezijance.
Don Bosko, sprejmi me!
Don Rua, sprejmi me!
Vsi salezijanski svetniki, sprejmite me!
8. marca 1999 opolnoči.
M8, 7

[To je zadnji zapis Božjega služabnika Andreja Majcna, 
dobrih šest mesecev pred smrtjo.]
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Slovenski etnografski muzej, Metelkova 2, v Ljubljani,
je od. 1. septembra 2006 do 14. aprila 2007 pripravil 

razstavo: SREČEVANJA S KITAJSKO, 
200 let slovenskih odkrivanj kitajske kulture;

med slovenskimi misijonarji je bil lepo predstavljen 
tudi salezijanec Andrej Majcen
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ANDREJ, PRIJATELJ JEZUSOV

Andrej, prijatelj Jezusov,
don Boskov ti si zvesti sin,
Mariji Pomočnici vdan,
ki mladim nosiš blagoslov.

Poslanec, Božji misijonar
brezmejnih azijskih daljav,
ožarjen s soncem iz višin
blestiš se kot nebeški dar.

Učitelj, oče in vodnik
cvetočih in mladostnih src,
otiraš solze žalostnim,
ubogim ti si pomočnik.

Trobenta, zdaj zapoj glasno,
k ljubezni, veri, upanju
nas drami, kliči na ves glas:
svetosti pot utri srčno!

Prežari naša srca zdaj
z močjo, ki te je vnemala,
z nebeških, sončnih nam višav
podaj roko, nas vodi v raj!
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IZBRANE MISLI ANDREJA MAJCNA

»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 ures-
ničil biti Mai-sen (Mojzes), ki sebe in duše vodi iz okov 
suženjstva v nebeški Jeruzalem!« Program duhovniškega 
življenja. AAM D1, 3.

»Tudi mene revčka Andrejčka se je tu in tam Bog izpo-
sodil za kako delo, kljub vsemu temu, kar sem ga včasih 
polomil v svoji domišljavosti in zagnanosti v včasih res 
izrednih razmerah. Pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal, 
je dejal don Bosko in vedno ponavljal gospod Karel Braga, 
moj predstojnik in misijonski vodja v težavnih primerih, 
skupaj z našim g. [Jožefom] Kerécem. Njima se moram za 
marsikaj zahvaliti.« Misijonski spomini, 1. AAM doc, f. 1.

»Usedel sem se k pisalnemu strojčku prav z namenom, 
da napišem nekaj, da bi bilo v večjo čast Božjo in zahva-
lo Mariji Pomočnici Rakovniški, slovenskim graditeljem 
kraljestva Božjega med mladimi, za katere smo poklicani 
in nam še sedaj z vedno močnejšim glasom kličejo v mi-
sijone. Tudi sedaj nam don Bosko še vedno kliče: Daj mi 
duše, drugo vzemi.« Misijonski spomini, 1, AAM doc, f. 1.

»Willst Du Freude übergenug und die Seele voll Frieden 
und Gottesglanz, werde Priester und werde es ganz.«
/«Če hočeš polno mero veselja ter v duši polnost miru in 
Božjega blišča, postani duhovnik, pa postani ves.«/ Mamina 
podobica. Kronika Radne 1924-1925. Majcnovi spomini. AAM doc, f. 1.

»Z milim očesom sem se oziral na rajsko Radno, na zi-
belko mojega salezijanskega redovniškega življenja. Se mi 



 127 

zdi, da mi bo vsak košček zemlje ostal do smrti v spomi-
nu, pa tudi klic po prvotni svetosti. Hvaležen sem še danes 
vsem, ki so me oblikovali.« 
Kronika Radne 1924-1925. Majcnovi spomini. AAM doc, f. 1.

Sporočilo mladim: »Za kaj večjega ste rojeni. Prišla je ura, 
da vstanete iz spanja! Rekel sem že tolikokrat in naj še tok-
rat rečem: Ne zafrčkajte čudovitih talentov, ki jih imate, 
predramite se iz sebičnosti. Nehajte izgubljati čas!« 
Andrej Majcen – Vietnamski don Bosko, 212.

»HVALA DOBREMU BOGU, HVALA MARIJI, KI MI JE 
BILA POMOČNICA in me po dobrotnem načrtu Božje 
previdnosti vodila, mene revčka Andrejčka, da sem vedno 
čutil veliko srečo in veselje biti salezijanec in živeti DON 
BOSKOVO karizmatično salezijansko izkušnjo.« 
AAM M1, 20.

»Moj ODREŠENIK, vžgi v meni ogenj resnične svetosti!« 
Zlatomašna podobica, 1983.

»Bodi svet!« AAM D1, 5.

»Zatrobi trobenta, zatrobi glasno: Po poti svetosti korakaj 
krepko!« AAM D1, 7.

»Ali se še trudiš za svetost?« AAM D1, 9.
»Duhovnik, ali si Alter Crucifixus?«  
Andrej Majcen navaja Karla Braga, AAM D1, 11.

»O, don Bosko, prosim, da se navzamem tvoje svetosti.« 
AAM D1, 31.

»O Marija, pomočnica bila si in boš nam ti!«  
Napis s pročelja rakovniškega svetišča je – v številnih različicah – sprem-
ljal Andreja Majcna vse življenje.
»Brez tebe, Marija, sem ničla!«  
AAM D1, 59 – in v drugih različicah.
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»[Maria] Sine te nihil, omnia cum te.« AAM D4, 25.

»Brez Marije nič ne rata [uspeva]. 
Brez molitve – polomija. 
Brez ponižnosti – fušarija [beda].
Brez kesanja ni odpuščanja.
Brez truda ni kreposti. 
Brez kreposti ni svetosti.
Brez zvestobe same so lenobe.
Brez modrosti same so norosti.« Izreki A. Majcna po sv. Alojziju 
Versigliu. AAM D1, 68.

»Brez Marije smo velika nula.« AAM D5, 64.
»Brez Marije – nič, z Marijo vse!« AAM D5, 177.
»Bodi vrl salezijanec po zgledu Marije Učiteljice.« AAM 
D7,66.

»Veste, brez Jezusa smo ničle, z Jezusom pa in njegovo mi-
lostjo smo vse.« Ob zlati maši, junija 1983, Doc. 982.
»Brez Jezusa – nič, z njim vse!« AAM D5, 177.
»Brez milosti ni nič, smo nič, ne moremo nič.« AAM D1, 75.
»Blagor [ti], če si v milosti Božji, kajti brez nje si nič.« AAM 
D2, 50.

»Umirati grešnosti, poželjivosti, čutnosti, mesenosti, 
ugodju, egoizmu …« (A. Majcen navaja Versiglia). AAM D5, 103.
»Rajši umreti kakor grešiti.« (Dominik Savio). AAM D5, 103.
»Ko te zmerjajo, ostaneš v kontemplaciji miren.« AAM D5, 
103.

»Bodi sonce rakovniške družine!« AAM D7, 66.
»Ko me žalijo, molče prenašam in odpuščam.« AAM D7, 66.
»Pesem mojega življenja je Ljubezen.« AAM D7, 133.

»Božje življenje v nas je Ljubezen.
Veselje – Ljubezen je isto (dvoglasen spev). 
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Čista ljubezen = svetost medsebojnega obogatenja.« AAM 
D7, 134.

»Jaz sem kot prah pred Bogom. Brez tebe sem ničla.
Brez tebe nič, s teboj pa vse (J. Gedér).« AAM D8, 94.
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FOND – ARHIV ANDREJA MAJCNA 
Ljubljana Rakovnik (AAM)

OSEBNI DOKUMENTI IN IMENOVANJA
– AM, osebni dokumenti Andreja Majcena, pridobljeni v 

ASD Ljubljana, (dokumenti so ustrezno overjeni).  
AAM doc, f. 1.

POROČILA PREDSTOJNIKOM
– Pisma-poročila Andreja Majcna iz Kitajske, pridobljena v 

SSA Hong Kong (dokumenti so ustrezno overjeni).  
AAM doc, f. 2.

– Pisma-poročila Andreja Majcna iz Vietnama, pridoblje-
na v SSA Hong Kong (dokumenti so ustrezno overjeni). 
AAM doc, f. 2.

KNJIGE DUHOVNOSTI, KI JIH JE UPORABLJAL 
BOŽJI SLUŽABNIK
– Bogoslužni molitvenik [Brevir]. Ljubljana 1976.  

AAM glose, f. 3.
– Costituzioni della Società di San Francesco di Sales (1984). 

AAM glose, f. 3.
– Konstitucije Družbe sv. Frančiška Saleškega (1984).  

AAM glose, f. 3.
– Filoteja sv. Frančiška Saleškega, Ljubljana, 1899.  

AAM glose, f. 3.
– San Juan de la Cruz, Vzpon na goro Karmel [Subida del 

Monte Carmelo]. AAM glose, f. 3. 

NEOBJAVLJENI SPISI BOŽJEGA SLUŽABNIKA
– Pridige, homilije in nagovori. AAM pred, f. 4.
– La mia missione in Cina e Vietnam [Moje poslanstvo na 

Kitajskem in v Vietnamu]. AAM historia, f. 5; f. 6; f. 7; f. 8.
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– Duhovni dnevniki in Premišljevanja [Diari spirituali e 
Meditazioni]. AAM D, f. 9. AAM M, f. 10:
– Duhovni dnevnik. 28. maj 1983-24. avgust 1984.  

AAM D1, f. 9.
– Duhovni dnevnik. 30. september-07. julij 1985.  

AAM D2, f. 9.
– Premišljevanja. Maj 1984 – 07. april 1985.  

AAM M1, f. 10.
– Duhovni dnevnik. 24. junij 1988-31. december 1989. 

AAM D3, f. 9. 
– Duhovni dnevnik. 1. januar 1990-06. marec 1991. 

AAM D4, f. 9.
– Duhovni dnevnik. 7. marec 1991-29. september 1991. 

AAM D5, f. 9.
– Duhovni dnevnik. 30. september 1991-30. januar 1992. 

AAM D6, f. 9.
– Premišljevanja. 31. januar 1992–24. december 1992. 

AAM M2, f. 10.
– Duhovni dnevnik. 25. december 1992-31. avgust 1993. 

AAM D7, f. 9.
– Duhovni dnevnik. 26. julij 1993-26 maj. 1994.  

AAM D8, f. 9.
– Premišljevanja. 27. maj 1994–06. november 1994. 

AAM M3, f. 10.
– Premišljevanja. 7. november 1994–28. februar 1995. 

AAM M4, f. 10. 
– Premišljevanja. 1. marec 1995–07. september 1995. 

AAM M5, f. 10.
– Premišljevanja. 8. september 1995–31. julij 1996.  

AAM M6, f. 10.
– Premišljevanja. 1. avgust 1996–26. julij 1997.  

AAM M7, f. 10.
– Premišljevanja. 29. oktober 1997–08. marec 1999. 

AAM M8, f. 10. 
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– Epistolarium (pisma). AAM E; pisma Božjega služabnika:
– Epistolarium, Pisma pred odhodom in pisma iz misijo-

nov 1930-1979. AAM E, f. 11.
– Epistolarium, Pisma iz Slovenije 1979-1999. Tudi 70 

pisem v Vietnam. AAM E, f. 12.

NEOBJAVLJENI SPISI BOŽJEMU SLUŽABNIKU
– Epistolarium drugih: sorodnikov, dobrotnikov ... 
 AAM E altri, f. 13.
– Epistolarium drugih: sodelavcev, predstojnikov ... 
 AAM E altri, f. 14.
– Epistolarium, Pisma Vietnamcev, 1979-1988. 
 AAM E viet, f. 15.
– Epistolarium, Pisma Vietnamcev, 1989-1999. 
 AAM E viet, f. 16. 

REGISTER I: Opravilni zvezki. AAM, f. 17.

REGISTER II: Opravilni zvezki. AAM, f. 18.

OBJAVLJENI SPISI BOŽJEGA SLUŽABNIKA
– Članki, AAM pub, f. 19.
– Monografije (uredil M. Rassiga, uredil T. Ciglar).  

AAM pub, f. 19.

NEOBJAVLJENI SPISI O BOŽJEM SLUŽABNIKU
– Biografije Andreja Majcna. AAM K, f. 20.
– Navedki iz kronik. AAM K, f. 21.
– Nagovori in homilije. AAM K, f. 21.
– Glas o svetosti in junaških krepostih. AAM K, f. 21.
– Sporočila o milostih. AAM K, f. 21.

OBJAVLJENI SPISI O BOŽJEM SLUŽABNIKU
– Članki in publicistične objave. AAM pub altri, f. 22.
– Monografije ali deli monografije. AAM pub altri, f. 23.
– Digitalne objave in drugo. AAM pub altri, f. 24.
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ŽIVLJENJSKA POT BOŽJEGA 
SLUŽABNIKA ANDREJA MAJCNA 

(1904 – 30. septembra – 1999)

Vedno in povsod je izžareval Božje otroštvo, 
ki ga je prejel z rojstvom in s krstom v Mariboru (1904).
Postal je učitelj in to je ostal vse svoje življenje: 
najmlajše je uvajal v modrost življenja, mladostnike v 
svet dela, mlade salezijance je učil hoditi po don Boskovi 
poti, vsem pa je odstiral svetle vrhove svetosti.

Kot prvorojencu očeta Andreja so mu dali njegovo ime; 
po slovansko je bil Hrabroslav, po domače pa Slavko.
Za mamo Marijo, ki je bila učiteljica njegovega 
duhovnega življenja, je za vedno ostal »srčno ljubljeni 
sin«.
Kot salezijanec (1925) pa je postal don Boskov sin, 
ponosen in zavzet.
Srečen je bil, da ga je Jezus z duhovniškim posvečenjem 
(1933) izbral za sodelavca.
Bogu je bil hvaležen za poklic Kristusovega blagovestnika 
– misijonarja (1935).
Povsod in vedno je docela služil ljudem, zlasti ubogim in 
še posebno mladim. 

S Kitajci je bil Kitajec (1935-1951 …, Formoza 1976-
1979), z Vietnamci Vietnamec, najprej na severu (1952-
1954), potem na jugu (1956-1976).
Tam je postal oče mnogih duhovnih poklicev, še več: 
»njihov očak, Abraham, in vietnamski don Bosko«. Trnje 
med vrtnicami je tudi njega ranilo, a ne zagrenilo.
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Pokoren predstojnikom je starost preživel v domovini;
s srcem je ostal misijonar in pobudnik misijonskega 
poslanstva (1979-1999).

Veselje je izžareval, ko je kaj dobrega storil, in pri spovedi 
delil Božje usmiljenje.
Njegov zemeljski rojstni dan je postal tudi njegov »dies 
natalis« za nebesa (Ljubljana Rakovnik, 30. septembra 
1999).
Zato tisti, ki zaznavajo duhovna prostranstva, v njegovem 
predanem življenju Bogu in bližnjemu čutijo vonj 
svetosti in radostno pričajo o Božjih milostih, prejetih po 
njegovi priprošnji.

ŠKOFIJSKI POSTOPEK 
ZA BEATIFIKACIJO IN KANONIZACIJO
Začetek: Ljubljana Rakovnik, 24. septembra 2010
    Sklep: Majcnova nedelja, Ljubljana Rakovnik, 
 29. septembra 2019, 
 na vigilijo dvajsete obletnice smrti
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MOLITEV ZA PRIPROŠNJO BOŽJEGA 
SLUŽABNIKA 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. 
Naj bo tudi naše življenje ena sama hvalnica 
tebi, ki si slavljen zdaj in vekomaj. Amen.



Misijonar Andrej Majcen je leta 1983 obhajal zlato 
mašo in se mu je že upočasnil korak, tem bolj silovito 
pa ga je navdihovalo in pritegovalo obzorje Božje 
svetosti. Program zlatomašnega leta 1983–1984 je 
zapisal v Duhovni dnevnik 1 (D1) in ga je nadaljeval 
1984–1985 v Duhovnem dnevniku 2 (D2). Oboje je 
ob 60-letnici salezijanskega življenja (1924–1984) 
dopolnil v zvezku Moja premišljevanja in moje drže po 
Konstitucijah 1984, ki jih vsebujejo Meditacije 1 (M1). 

Navedeni odlomki, razvrščeni v štirinajst tematskih 
sklopov, so dobeseden prepis duhovnih misli 
misijonarja Majcna, da bi tako neposredno kar najbolj 
osvetljevale njegovo človeško, krščansko  
in salezijansko rast.

Škofijski postopek za beatifikacijo in kanonizacijo
 začetek Ljubljana Rakovnik, 24. septembra 2010
 sklep Majcnova nedelja, Ljubljana Rakovnik,   
  29. septembra 2019, na vigilijo dvajsete   
  obletnice smrti

Capljal sem 
po stopinjah svetnikov


