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V Broumově debatoval i kardinál Miloslav Vlk
Broumov – V pondělí a v úterý proběhla v broumovském klášteře konference 1.
Broumovské diskuse, která se konala u příležitosti 25 let od událostí listopadu 1989.
Posluchači v konferenčním sále Kreslírna měli možnost hovořit s kardinálem Vlkem, Jiřím
Paynem, Alexandrem Vondrou či biskupkou Janou Šilerovou. Mezi posluchače druhý den
přišel i nově zvolený broumovský starosta Jaroslav Bitnar.
Setkání zahájili zástupci tří pořádajících organizací: broumovský farář Martin Lanži, Jiří Veselý
za Město Broumov a Jan Školník ze Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov, který
přivítal přítomné přednášející a posluchače a následně předal slovo moderátorce celé
konference Daniele Brůhové. Ta postupně zvala na pódium jednotlivé hosty, kteří představili
svůj pohled na to, zda je naše demokracie dostatečně diskusí, zda česká společnost vůbec
dostatečně diskutuje a jaký kus cesty ušla demokracie v České republice od roku 1989. Na
podiu se tak v první den konference vystřídali Roman Joch, Jiří Payne, Jana Šilerová a
Alexandr Vondra.
Prvním úterním vystupujícím byl kardinál Miloslav Vlk, který nejprve zavzpomínal na
listopadové události. V návaznosti na toto téma pak pohovořil o identitě člověka, o tom, že je
důležité „vidět pozitivní věci“ a že „demokracie potřebuje duchovní základy“. Důležité podle
kardinála Vlka je také „uvědomit si, že člověk je šťastný, když naplňuje svou identitu a své
poslání a rozvíjí svou pro-existenci, neboť existujeme pro druhé a druzí existují pro nás.“ Na
otázku moderátorky Daniely Brůhové, zda v církvi probíhá diskuse a zda je vůbec žádoucí,
kardinál Vlk odpověděl: „Diskusi se musíme učit. Ne kázat, ale přinést zkušenosti a svědectví
by měl být úkol církve dnes tady u nás“. Po něm vystoupili farář Miloslav Vašina a Julian
Golak a v posledním panelu na téma Broumovsko – hledání kotev identity pro budoucí rozvoj
se představili děkan Martin Lanži a broumovský lékař Jiří Veselý.
Dvoudenní konferenci provázel také doprovodný program. V pondělí dopoledne se konala
přednáška pro studenty gymnázia a veřejnost na téma Broumovský klášter v represích po 2.
světové válce, kde vystoupil bývalý broumovský starosta Zdeněk Streubel, farářka Církve
československé husitské Jana Wienerová, br. Gereon a dvě příslušnice dominikánského řádu.
Večer následoval koncert Ondřeje Rumla v Městském divadle, který v novém aranžmá
představil písně Voskovce a Wericha a celá konference byla zakončena slavnostní mší
celebrovanou kardinálem Vlkem.
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