Miloslav kardinál Vlk

Miloslav Vlk se narodil 17. května 1932 v jihočeské Líšnici (okres Písek). Po maturitě v roce 1952 mu nebylo dovoleno
studovat. Pracoval tedy jako dělník v továrně Motor Union v Českých Budějovicích. Po absolvování vojenské služby
byl v době částečného politického uvolnění přijat na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor archivnictví.
Studia zakončil promocí v roce 1960.
Poté pracoval jako archivář v Okresním archívu v Třeboni, v Jindřichově Hradci, Okresním a Městském archívu
v Českých Budějovicích, kde se později stal ředitelem. V této době publikoval řadu odborných článků v různých
časopisech. V roce 1964 se mu podařilo zahájit studium na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Na
kněze byl vysvěcen 23. června 1968 v Českých Budějovicích. Vzápětí jej tehdejší českobudějovický biskup Josef Hlouch,
který se po osmnácti letech směl vrátit do diecéze, jmenoval svým sekretářem.
Jeho vliv a pastorační působení však vadilo tehdejším politickým autoritám, proto byl v roce 1971 přeložen do malých
farností, nejdříve na Šumavu - Lažiště a Záblatí (roku 1971). Po šestnácti měsících v roce 1972 se za trest stěhuje do
Rožmitálu pod Třemšínem, kde působí sedm let. Zde mu byl v roce 1978 odňat tzv. "státní souhlas" k veřejnému výkonu
kněžské služby. Byl proto nucen hledat si „civilní“ zaměstnání.
Jako jiní, potrestaní, kněží přijal práci umývače výkladních skříní u pražského podniku Úklid a později si ze zdravotních
důvodů našel práci archiváře ve Státní bance československé. Deset let žil v Praze, jako kněz tajně pracoval v malých
skupinách věřících. Dne 1. ledna 1989 mu byl vrácen "státní souhlas" a stal se farářem na Klatovsku - v Žihobcích a
Bukovníku, později v Čachrově, Javorné, Železné Rudě, Běšinách a Strážově na Šumavě. 14. února 1990 byl jmenován
českobudějovickým biskupem (biskupské svěcení 31. března 1990), 27. března 1991 pražským arcibiskupem a českým
primasem, nástupcem kardinála Františka Tomáška.
Dne 26. listopadu 1994 jej papež Jan Pavel II. jmenoval kardinálem. V dubnu 2005 se účastnil konkláve ve Vatikánu, kdy
sbor kardinálů zvolil nového papeže Benedikta XVI. V květnu roku 2007 dosáhl kardinál Vlk 75 let věku a v souladu s
církevním právem nabídl do rukou papeže Benedikta XVI. svou rezignaci. Papež mu prodloužil výkon funkce pražského
arcibiskupa na další dva roky.
Zemřel 18. března 2017 ve věku 84 let.
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