
Mati Marjeta, mati Janeza Boska 

Marjeta Occhiena se je rodila 1. aprila 1788 v vasi Capriglio (Asti) in bila še isti dan 

krščena. Zakonca Occhiena sta imela devet otrok, kar šest od njih pa jih je umrlo že v 

nežni dobi. Marjeta se ni nameravala poročiti, hotela je ostati z očetom in materjo, da 

bo zanju skrbela v njuni starosti. Ko ji je bilo štiriindvajset let, pa se je pri njih oglasil 

sedemindvajsetletni vdovec Franc Bosko, ki je imel pri sebi napol hromo mater in 

triletnega sina Antona, in očeta vprašal, če bi se lahko poročil z njegovo hčerjo Marjeto. 

Ko sta se z mamo pogovorila, je oče Marjeti predlagal: "Če se ti strinjaš, se tudi midva. 

Franc je zgleden kristjan in dober delavec. S poroko boš dobila tudi otroka in boš tako 

ne samo žena, ampak tudi mati." Poročila sta se 6. avgusta 1812, naslednje leto se jima 

je rodil sin Jožef, 16. avgusta 1815 pa je še Janez, ki ga je vzgojila za svetnika. Zakonska 

sreča je trajal manj kot pet let, kajti že maja 1817 je mož Franc umrl za pljučnico. Mati 

Marjeta je imela vse tri otroke enako rada, vendar ji je ljubosumni in vzkipljivi Anton 

povzročal veliko skrbi in žalosti.  

Leta 1824 ji je devetletni Janez pripovedoval svoje sanje, ki so napovedovale njegovo 

prihodnost. Mati Marjeta je v njih videla napoved, da bo Janez postal duhovnik. Zato 

se je v vsemi močmi trudila, da je Janezu omogočila šolanje in pot do oltarja. Ko ga je 

prvič videla v talarju, mu je rekla: "Moj Janez, oblekel si duhovniško obleko in zato 

čutim vse tisto zadovoljstvo, ki ga lahko čuti mati zaradi uspeha svojega sina. Toda 

zapomni si, da tvojemu stanu ne daje časti obleka, ampak spolnjevanje kreposti." Ko je 

Janez Bosko v Torinu ustanovil Oratorij za uboge in zanemarjene fante, je povabil k 

sebi mater Marjeto: "Če se ti zdi, da bi bilo to všeč Gospodu, sem pripravljena iti ta 

trenutek," mu je odgovorila in v začetku šolskega leta 1846 prišla v Valdocco. Ubogim 

fantom je postala prava mati: prvega je prenočila v kuhinji, ob njeni smrti jih je bilo v 

Oratoriju že devetdeset. Bila je tudi njihova modra vzgojiteljica, navajala jih je k redu 

in odgovornosti. 

Oktobra 1856 je mati Marjeta zbolela in morala je v posteljo zaradi neprijetnega kašlja. 

Zdravnik, ki jo je pregledal, je ugotovil pljučnico, ki je v tistih časih za ostarele ljudi 

pomenila smrt. Mati Marjeta je to vedela, zato je rekla Janezu, naj pošlje po njenega 

spovednika. Ko je zvečer bedel ob njeni postelji, mu je rekla: "Zbogom, dragi Janez. 

Pomni, da to življenje pomeni ločitev. Pojdi v svojo sobo in moli zame, ki te 

pozdravljam zadnjikrat." 26. novembra 1856 ob treh zjutraj je mati Marjeta umrla. 

Postopek razglasitve za svetnico se je začel 7. marca 1995. 23. oktobra 2006 pa jo je 

papež Benedikt 16. razglasil za Božjo služabnico. 



 

 

 

 

 

 


