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Šentvoršca p. Milana

Obodbje med dvema šentvoršcama (2018–2019) je bilo za p. Milana 

Zdravljenje s hormonsko terapijo se ni izkazalo za najbolj uspešno. Po-
treben je bil kirurški poseg, ki mu je sledilo naporno zdravljenje … 
Ali je p. Milan lansko šentvoršco slutil, da bo zadnja na njegovem ze-

-

-

-

-
-

ca. Napolnila ga je z milino, da je vztrajal do nje-
nega praznika, šentvoršce. Na vigilijo je pokojni 
p. Milan zrl na nas z nebeškega okna. Šentvoršca 

krstu smo vstali v njegovo vstajenje. Zato verujemo, da nam bo v tistem 
zadnjem trenutku, tako edinstvenem za vsakega izmed nas, prišel na-

V veri v to skrivnost smo lahko tudi spremljali zadnje dneve zemelj-

-

-
vljenje s Kristusom skrito v Bogu« (prim. Kol 

Kolikor smo poznali pokojnega sobrata patra 

kar je oznanjal, in kar je veroval, je zvesto po-

Zato se od njega poslavljamo polni upanja, da 

nas, za Cerkev na Slovenskem, za minoritsko 

v ta naš slovenski vinograd. Zato danes prosimo, da bi mladi pogu-

-
škem poklicu.

-

p. Martin



+ P. Milan Holc
Govor mariborskega nadškofa msgr. mag. Alojzija Cvikla

-

-

-

-

bratom minoritom ...
-

v Rim, kjer je tam študiral Sveto pismo. Iz-
popolnjeval pa se je tudi v Jeruzalemu. Še 

zavezi. S krampom in lopato je prekopaval je-

-

-

zorel. Dejal mi je, da zadnja leta pri svojem znanstvenem raziskovanju 

-

-
lana, da se je znanstveno izpopolnjeval, da je pisal, predaval, da bi tako 

-
seda ni zapisana samo za strokovnjake, ampak je namenjena vsakemu 

-

v svetopisemske znanosti in jezike, ampak je ob študiju tudi romal po 

-
jevalo njegovo vero, ob vsem, kar je delal, ga je dan za dnem vedno 

zopet prišel in vas k sebi vzel, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz.«


