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„Každý rok bývám na Lomečku. Zdejší pouť je i setkáním s řadou blíz-
kých a známých lidí. Při ní prožívám to, co si myslím, že je důležité 
pro církev: Aby byla společenstvím a rodinou. Na Lomečku se scházejí 
poutníci, což je zde cítit. Můj prožitek z katedrály i lomecká pouť jsou 
momenty, které mě naplňují radostí. Církev je rodina, i když může 
být méně věřících A to je důležité. Lomeček je pro mě ještě velmi vý-
znamný i z jiného důvodu. Když jsem v roce 1952 odmaturoval a ni-
kam se nedostal, tak jsem šel v květnu na pouť na Lomec. Tehdy tam 
četli v liturgii z Prvního listu svatého Petra: „Pokořte se pod mocnou 
ruku Boží, aby vás Bůh povýšil v čas navštívení.“ Tuhle směrnici, kte-
rou jsem slyšel, jsem si vzal do tehdejší doby tmy. A představte si, že 
v roce 1994, když jsem byl jmenován kardinálem, tak v Římě v aule 
Pavla VI. ve velké audienční místnosti při ceremonii ustanovení kar-
dinálů četli právě toto místo. Najednou jsem si připadal jako ve snu 
a říkal si, jestli je to pravda. Že se právě naplňuje tato věta: „… aby 
vás povýšil v čas navštívení.“ Pro mě to byla obrovská posila, že 
slovo, které jsem tehdy na Lomečku slyšel, a směr, kterým jsem šel, 
se naplnil při mém ustanovení kardinálem i tímhle. Bůh má smysl 
pro  humor…“ 

(ze vzpomínek Miloslava Vlka)
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Náš kardinál — vzpomínková kniha 
k nedožitým 85. narozeninám 
Mons. Miloslava Vlka

Kniha Náš kardinál — jihočeské vzpomínky na Miloslava Vlka obsa‑
huje čtyři desítky příspěvků od pamětníků převážně z českobu‑
dějovické diecéze, buď zaslaných poštou, nebo nahraných a no‑
vinářsky zpracovaných. Lidé vzpomínají na jeho mládí, studia, 
primici nebo výkon kněžského povolání v jejich farnosti i pozdě‑
ji na biskupství. Vzpomínky jsou doplněny snímky z rodinných 
archivů, archivu bezpečnostních složek i z archivu kardinála 
Vlka. Unikátní je dopis se vzpomínkou na primici v Chyškách 
30. června 1968. V knize najdete i dokument, jímž se jako bis‑
kup v roce 1990 obrátil na vysídlené diecezány, a dopis, jímž 
v roce 2012 podpořil studenty, organizující akci Komunisti ne‑
patří ke kormidlu. Zbývající třetina knihy obsahuje poslední 
rozhovory, které s kardinálem vyšly od prosince 2016 do března 
2017 v Deníku a Katolickém týdeníku, týkající se Diecézní chari‑
ty České Budějovice, následků komunistické totality a osobnosti 
Josefa Hloucha. Závěr patří vyprávění blízkých přátel (jeho bý‑
valý sekretář a současný ministr kultury Daniel Herman, biskup 
Václav Malý nebo Antonín Randa, ředitel organizace Cesta 121, 
pomáhající nemocným kněžím), i osobnímu vyznání kardinála 
ke krásné šumavské přírodě.

Knihu si můžete objednat na adrese: 
Radek Gális, L. M. Pařízka 3, 370 01 České Budějovice, 
tel. 602 649 292, e ‑mail: ragal@seznam.cz, 
cena Kč 250 plus poštovné, osobní odběr možný.


