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TEGA ANDREJA PA RES MORAŠ IMETI RAD

Pred nami je slikanica – strip z veliko sličicami, ki jih bomo kot kamenč-
ke sestavljali v mozaik, da se bo pred nami izrisala podoba Božjega služab-
nika Andreja Majcna, dobrotnega misijonarja na Kitajskem in v Vietnamu. 
Z malo besedami nas bo nagovoril od srca do srca. Prav na uho bi rad po-
vedal vsakemu izmed vas, ki to berete, zlasti mladim: »Dragi fant, drago 
dekle, ne zafrčkaj življenja za prazne stvari, uporabi Božje darove, potrudi 
se spoznati Božji klic, s katerim te kliče v življenju, kajti na tej poti te čaka 
resnična sreča z zvrhano mero veselja in zadovoljstva!«

Misijonar Andrej je z don Boskom ponavljal mladim: »Za vas živim!« 
Očetovo napotilo »Andrej, bodi vedno z vsemi dober« je zaznamovalo 
vse njegovo življenje s srčno dobroto. Tako je tudi uresničil priporočilo sv. 
Janeza Boska: »Potrudi se, da te bodo imeli radi.«

Na njegovem obrazu smo tisti, ki smo živeli z njim, zaznavali radost 
Dobrega pastirja, ki se je veselil, da je lahko iskal in našel izgubljene; to 
so bili predvsem reveži, mladi, ki je zanje poskrbel kot ljubeč oče, da so 
vstopili v življenje kot pošteni državljani in dobri kristjani.

Kamor koli je prišel, tako 44 let na Kitajskem in v Vietnamu, kakor tudi 
v domovini, posebno zadnjih dvajset let, so ga ljudje vzljubili, spoštovali, 
kajti vsi so čutili, da jih ima rad, na njegovem obrazu pa so odkrivali poteze 
dobrega Boga. Marsikdo pričuje: »Ob Majcnu sem začutil Božjo bližino.«

Bil je zares simpatičen človek, ki so ga ljudje radi srečevali, ga z zani-
manjem poslušali, saj so bili prepričani, da jim ima povedati nekaj lepega 
in pomenljivega, takega, kar je prav za življenje.

Vedno nas je usmerjal na Marijo, svojo zvesto Pomočnico, ki ga je vodi-
la, varovala in navdihovala. Rad je ponavljal: »Brez Marije nisem nič.« Prav 
tako kot je delal don Bosko: »Vse je naredila Marija.«

Priporočaj se, dragi bralec, Bogu po priprošnji tega Božjega človeka, 
da boš našel svojo pot v življenje, ki ti bo dajala polet. Naj ti pomaga, da 
bi tudi ti uresničil sanje, ki jih ima s teboj dobri Bog. Moli tudi, da bi ga 
Bog poveličal na čast oltarja, da bo naš vzornik in ljubezniv priprošnjik pri 
Bogu.

Tone Ciglar SDB

Maribor, na andrejevo 30. novembra 2013
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Molitev za beatifikacijo Andreja Majcna

Neskončno sveti Bog, tvoj zvesti služabnik An-
drej Majcen, misijonar na Kitajskem in v Vietna-
mu, goreč salezijanec in duhovnik, je z velikim 
žarom vsem oznanjal evangelij; še posebno 
ubogi in zanemarjeni mladini. Na goro svetosti 
se je vzpenjal z velikodušno dobroto in ljubezni-
vostjo 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 časti-
li. Po njegovi priprošnji nas usliši v naših potre-
bah. Naj bo tudi naše življenje ena sama hvalni-
ca tebi, ki si slavljen zdaj in vekomaj. Amen.
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Don Boskovi salezijanci ~ www.donbosko.si
Hčere Marije Pomočnice ~ www.hmp.si



Strip, ki ga imaš v roki, je življenjska pripoved 
salezijanskega misijonarja Andreja Majcna. Na 
Kitajskem, v Vietnamu in zadnja leta v Sloveniji 
je bil priča Božje dobrote med ljudmi. Za mnoge 
je junak, saj je sredi vojne vihre in sredi drugač-
nega okolja skušal živeti očetovo naročilo, naj bo 
do vseh dober. Za druge je velik vzgojitelj, ki je 
z milino in ljubeznijo v daljnih krajih utelesil don 
Boskov lik. Predvsem pa je Božji služabnik, saj je 
ljudem prinašal Jezusa Kristusa, Odrešenika.


