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Aby všichni byli jedno
– cesta Miloslava kardinála Vlka

„T o je tedy moje celoživotní silná 
zkušenost s Bohem blízkým a svě-
dectví, které vám chci dát: i v těch 

nejtěžších chvílích života jsem nezůstal sám… 
Byl jsem doprovázen jeho přítomností a on byl 
mým stálým průvodcem. Byl tu Bůh blízký,“ 
zaznělo v květnu 2012 při homilii v Českých 
Budějovicích.

Oním svědectvím je životní a duchovní příběh 
Miloslava Vlka, studenta, dělníka, archiváře, 
kněze, umývače oken i arcibiskupa pražského 
a římského kardinála.

Narodil se 17. května 1932 v malé vesnici 
Líšnice v jižních Čechách. Po maturitě mu 
bylo znemožněno z politických důvodů dále 
pokračovat ve vysokoškolských studiích. 
Proto pracoval jako dělník a v letech 1953–
–1955 absolvoval povinnou vojenskou službu. 
Až poté mohl zahájit studia na Filozofi cké fa-
kultě v Praze, obor archivnictví; po promoci 
(1960) se věnoval archivní práci. I tehdy byl 
však pod kontrolou bezpečnostních orgánů. 
O čtyři roky později nastoupil na Teologickou 
fakultu. Na kněze byl vysvěcen 23. června 1968 
a stal se sekretářem biskupa Josefa Hloucha, 
který se mohl po letech strávených v interna-
ci vrátit během Pražského jara zpět do čes-
kobudějovické diecéze. Úspěšně se zároveň
věnoval duchovnímu působení mezi mládeží 
a vystupoval jako rozhodný obhájce církev-
ních práv.

Představitelé komunistického režimu ho proto 
na počátku 70. let označovali za jednoho ze 
svých největších odpůrců v církevních kru-
zích a rozhodli o jeho přeložení do malých 
farností. I zde vyvíjel horlivou evangelizační 
a pastorační činnost, zejm. v rámci mládeže 
a rodin. Roku 1978 ztratil státní souhlas k vý-
konu duchovenské činnosti a musel nastoupit 
do civilního zaměstnání. Přijal práci umývače 
výkladních skříní, po necelých osmi letech se 
stal archivářem ve Státní bance. I v těchto do-
bách působil v tajné pastoraci. Jeho aktivita je 
spojena především s činností uvnitř Hnutí fo-
koláre, jednoho z nových duchovních proudů, 
vznikajících zejm. po II. světové válce v západ-
ní a jižní Evropě.

Od 1. ledna 1989 mu byl vrácen státní souhlas 
a stal se duchovním v několika farnostech na 
Klatovsku. Po pádu komunismu byl 14. února 
1990 jmenován českobudějovickým biskupem, 
o rok později, 27. března 1991, pražským arci-
biskupem. Dne 26. listopadu 1994 ho papež 
Jan Pavel II. jmenoval kardinálem a udělil mu 
jako titulární kostel římskou baziliku Santa 
Croce in Gerusalemme, kterou pro něho osob-
ně vybral.

„Věřím, že láska je nejsilnější zbraň, kterou 
tento svět disponuje – a uvěřit v Boha zna-
mená uvěřit v lásku… Dát se druhému bez 
očekávání odměny“, zaznělo mj. v odpově-
dích kardinála Miloslava Vlka „na otázky 
hledajících a pochybujících“ (1997). Svůj život 
spojil se spiritualitou Hnutí fokoláre a přijal 
za své biblické motto „Aby všichni byli jed-
no…“ – věřícími bývá často nazýván „mužem 
srdce“. Foto Nguyen Phuong Thao

M. Vlk pochází z velmi skromných poměrů. Vyrůstal 
na malém vesnickém hospodářství, v rodině se tře-
mi mladšími sestrami. Na foto s maminkou, která 
mu udílí požehnání před odchodem na primici. – Od 
června 1968 působil v Českých Budějovicích jako se-
kretář biskupa. Vedle dalších úkolů se s nadšením 
pustil do práce s mládeží. Jedna z tehdejších členek 
„jeho kruhu“ vzpomíná: „Časem kolem něj vykrysta-
lizovala skupinka mladých lidí… a dokonce z rodin 
nevěřících – stalo se, že rodiče tak přišli k víře přes 
své děti. On uměl fantasticky navazovat kontakty, 
nenásilně a s vtipem… Přitahoval lidi. A my jsme se 
nechávali strhnout jeho nadšením a také schopnos-
tí velkých obětí.“ Soukromý archiv M. Vlka

Komunistická tajná policie začala M. Vlka sledo-
vat už v r. 1958 a její „dohled“ skončil až po pádu 
režimu. Počáteční podezření budily jeho aktivity 
týkající se práce s mládeží, styky se „závadovými 
osobami“, tj. laiky a kněžími, a poté i časté návště-
vy tehdejší NDR, odkud přes Západní Berlín proni-
kaly do východního bloku myšlenky Hnutí fokolá-
re. Zde při sledování spolupracovali čs. soudruzi 
s východoněmeckou Stasi. Poprvé – mj. díky tomu, 
že odhalil odposlech ve své pracovně a znemožnil 
tak StB posbírat dostatek „důkazů o protistátní 
činnosti“ – unikl zatčení r. 1964. Pod dozorem byl 
permanentně i po svém vysvěcení, neboť režim ho 
považoval za jednoho z „nejnebezpečnějších kně-
ží“ – v letech 1958–1989 na něj jako na „osobu ne-
přátelskou socialistickému zřízení“ vedla StB mi-
mořádný počet svazků – 9 – a při jeho sledování 
využívala všech metod kontrarozvědné práce.

ABS (SL/MV; foto ze sledování StB, 
Průhonice u Prahy 23. 3. 1982)

Na počátku 90. let se energicky pustil do obnovy 
církevních struktur, zdevastovaných komunistic-
kou diktaturou. 19 let strávil jako český primas na 
svatovojtěšském stolci, v letech 1991–1993 předse-
dal Československé, poté do r. 2000 České biskup-
ské konferenci. Je nositelem řady českých a za-
hraničních řádů, vyznamenání a cen a je uznáván 
zejm. jeho „přínos pro kultivování a rozvoj duchov-
ních tradic a dlouhodobé působení k překonávání 
historických antagonismů v českém prostředí i na 
poli mezinárodním.“ – Na snímku z 28. 9. 2004 na 
svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi, jejíž tra-
dici r. 2003 obnovil.  Soukromý archiv M. Vlka

„Osobností evropského formátu a biskupem sjednocování“ nazval kardinála Vlka ve svém laudatiu k udě-
lení Kulturní ceny Karla IV. (2010) prof. H. H. Henrix z Biskupské akademie cášského biskupství a dále mj. 
uvedl: „Zastával (1993–2001) úřad předsedy Rady evropských biskupských konferencí. Těšil se nejvyšší úctě 
u svých biskupských bratrů i u evropské veřejnosti. V této funkci působil pro vzájemné pochopení na poli 
duchovní a kulturní jednoty… Po smrti cášského biskupa K. Hemmerleho (1994) pokračoval v úloze mode-
rátora biskupů, kteří patří k Hnutí fokoláre. Shromažďuje pravidelně nejen biskupy katolické církve…, ale 
zve na setkání biskupy různých církví k duchovním, osobním a kulturním výměnám a k vytváření vzájemné 
bratrské jednoty. Tento biskup evropského rozměru je také velkým ekumenikem.“ – Na snímku při audienci 
u Jana Pavla II. se skupinou laiků doprovázenou jejich kněžími. Soukromý archiv M. Vlka

Cesta M. Vlka ke kněžství nebyla jednoduchá 
a bez překážek. Po maturitě (1952) vystudo-
val na Univerzitě Karlově v Praze archivnictví
(1955–1960) a čtyři roky působil v jihočeských 
archivech (Třeboň, Jindřichův Hradec, České 
Budějovice). V této profesi se odborně zabýval 
Jenským kodexem, iluminovaným rukopisem
(v češtině a latině), který vznikl v Čechách na pře-
lomu 15. a 16. století. – Je čestným členem České 
archivní společnosti a komunitou českých archi-
vářů a historiků je s úctou přijímán jako „jejich“ 
pan kardinál.

Soukromý archiv M. Vlka
(na foto v archivu v Jindřichově Hradci, 1960)

Od června 1971 působil jako farář v malých farnos-
tech (Lažiště, Rožmitál). Dozorovými orgány byl však 
záhy „vyhodnocen“ jako „velmi zkušený a obratný 
duchovní s výrazně negativním vztahem ke spole-
čenskému zřízení“ a 30. 9. 1978 mu byl odebrán stát-
ní souhlas ke kněžskému působení. Odvážné vystou-
pení farníků, kteří se s peticí vypravili až do Prahy 
bít se za svého kněze, na této situaci nic nezměnilo. 
Jeho přítel F. Radkovský k této době vypovídá: „Pán
si ho vychovával náročným způsobem skrze svůj kříž. 
Pracuje jako čistič výloh a kněžskou službu může 
vykonávat pouze tajně. Mělo to ovšem i své výhody. 
Mohl žít a být formován mezi členy Hnutí fokoláre… 
Musel se přitom učit umírat i svému vlastnímu já…“ 

Soukromý archiv M. Vlka

K jeho prioritám v úřadu biskupském i arcibis-
kupském patřily obnova církevního školství (např. 
v Českých Budějovicích založil Biskupské a v Praze 
Arcibiskupské gymnázium, zasloužil se o obrodu 
pražské Teologické fakulty), charitativní činnosti 
a řeholního života. V r. 1993 založil Arcidiecézní 
charitu a inicioval či podpořil vybudování nových 
kostelů spojených s komunitními centry (např. 
Komunitní centrum Matky Terezy na pražském 
Chodově). Českým katolíkům se pod jeho vedením 
podařilo nejen obnovit vlastní struktury, ale i fun-
gování církve ve veřejném prostoru. – Na snímku 
při návštěvě Ugandy (2006), kde Arcidiecézní cha-
rita vybudovala školu a nemocnici. AAP


