Jak litomyšlské staršovstvo ke Kvasničkovi přišlo…
Proces hledání kazatele pro litomyšlský sbor
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V létě 2012 bratr kazatel Daniel Smetana oznámil starším, že se možná blíží jeho služba
v Litomyšli k cíli, že sám má konkrétní nabídku, kterou zvažuje, a že se tedy staršovstvo
má poohlížet po jeho nástupci.
Nato jsme se jako starší sešli a sestavili si jakýsi seznam prvních možných i nemožných,
duchovních i praktických priorit či vodítek, podle kterých bychom rádi hledali nového
pastýře. Zároveň vznikl i krátký seznam potenciálních kandidátů. Nechtěli jsme pouze
sáhnout do seznamu Rady CB mezi kazatele, kteří jsou "k mání". Řekli jsme si, že
nechceme hned prvního služebníka, který bude k dispozici, ale že jsme jako staršovstvo
i ochotni vzít na sebe, každý nějakým dílem, službu správce sboru po nějaký čas a
počkat na toho, kdo by vyhovoval potřebám sboru a bude ochoten přijít v rozumném
časovém horizontu. Proto jsme vytipovali několik kazatelů z kazatelského sboru.
Nápomocna nám k tomu, mimo jiné, byla tato kritéria:
- jejich služba na sborech, na kterých již v minulosti byli, i v jejich okolí a městě,
- jejich obdarování,
- někteří z nás s nimi měli osobní zkušenost nebo znali svědectví o jejich práci,
- úvaha, zda by svým obdarováním a naturelem zapadli do kultury našeho sboru a
města,
- z obdarování, která zaznívala nejčastěji, jsme hledali především: člověka
obdarovaného pro zvěstování Božího slova, pastýře a někoho, kdo by dokázal uchopit
naše rozličná obdarování a spolu s námi nasměrovat kormidlo našeho společenství
jedním směrem. Dále jsme viděli jako důležité, aby to byl člověk, který by měl
potenciál k tomu se stát partnerem městu, ekuméně a lidem v okolí.
- přihlédli jsme k délce, jak dlouho jsou dotyční kazatelé na stávajících sborech.
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Protože jsme chtěli dát Danieli Smetanovi prostor podle toho, jak jeho domluva o
nastávajícím místě kazatele správce dopadne, jako staršovstvo jsme v té době žádného
kazatele oficiálně neoslovili. Na bázi osobních soukromých vztahů jsme však už
nezávazně sondovali, zda by naši vybraní kandidáti vůbec uvažovali o změně. Na základě
těchto neformálních dotazů z našeho seznamu vypadli první tři adepti.
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Během podzimu 2012 jsme vyzvali sbor k modlitbám za nového kazatele a pozvali lidi do
stávajících i nových, dočasně vzniklých, modlitebních setkáních k těmto modlitbám.
Během podzimu pak přišla zpráva, že mezi Danielem Smetanou a sborem, který Daniela
oslovil, nedošlo k vzájemné domluvě a bratr kazatel ještě v Litomyšli setrvá. Náš
seznam a hledání jsme tedy na chvíli poslali k ledu.

!

Na jaře 2013 jsme znova na základě zprávy, že Daniel Smetana jedná o dalším možném
místě, náš seznam oprášili a zaktualizovali. Tentokrát, protože nové místo Daniele
Smetany bylo potvrzeno, jsme kazatele zvali již oficiálně jménem staršovstva se
záměrem seznámit se a jednat o případné službě kazatele správce v Litomyšli. Jeden z
nich nám hned řekl, že slíbil svému sboru ještě nějaký čas setrvat, dva další si vzali čas
na rozmyšlenou a modlitby. Jejich odpověď ovšem byla záporná. Mezitím jsme oslovili i
sbor s anketou, jejímž cílem bylo zmapovat potřeby a potenciál sboru, ale i představu
jednotlivců, jaký by měl nový kazatel být. Hlavním cílem ankety však bylo se připravit

na období bez kazatele, abychom jako starší měli povědomí o tom, co je potřeba, ale
také kdo a jak je ochoten sloužit, a tím nám ulehčit a některé věci vzít na sebe. Názory,
jakého kazatele bychom rádi viděli za litomyšlskou kazatelnou, ty nejčastěji opakované,
souzněly s těmi, které si již staršovstvo dalo na svém seznamu na první místa (kázání,
péče, misie).
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Po 6 neúspěšných pokusech bylo třeba probrat náš seznam a udělat revizi. Zároveň jsme
sepsali univerzální dopis - pozvání ke službě kazatele správce sboru, kde jsme kromě
našich potřeb představili také sbor, jeho stanice, práci a také město Litomyšl. Chtěli
jsme budoucím kandidátům napsat, že jsme společenstvím s určitým potenciálem a jako
sbor máme co nabídnout. V ten čas mezi námi poprvé zaznělo jméno bratra kazatele
Daniele Kvasničky, který ani nebyl na našem původním seznamu. Nemysleli jsme na něj
z důvodu, že jsme věděli o jeho širokých aktivitách a plánech v Říčanech a nenapadlo
nás, že by bylo myslitelné, aby opustil rozdělanou práci. Na druhou stranu víme z jeho
dosavadní služby, která je za ním, že jako kazatel by svými obdarováními mohl pomoci
naplnit většinu z potřeb, které v našem sboru a městě vidíme. Poslali jsme tedy pozvání
ke službě jemu a jeho odpovědí jsme byli potěšeni.

!

Kromě toho, že přijal pozvání ke službě, k rozhovoru se staršovstvem o našich i jeho
představách, zmínil se, že od léta prožívá otázky, zda se jeho služba v Říčanech pomalu
neblíží ke konci a říčanské společenství již nepotřebuje jiného služebníka. Naše nabídka
ho zastihla v tomto uvažování, mile překvapila, ale to zatím neznamená, že by se naše
cesty automaticky propojily. Řekli jsme si vzájemně, že bude záležet na našich dalších
rozhovorech, zda se staršovstvo a on potkáme v pohledech na službu, potřeby, a že
počkáme také na rozhodnutí celé jeho rodiny. Konečné slovo bude mít členské
shromáždění.
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Od začátku byla naše komunikace velice otevřená, nezakrývali jsme bolesti našeho
sboru. Na druhou stranu jsme mluvili o svých přednostech a obdarováních, se kterými by
mohl ve své službě počítat. Po schůzce s Danielem Kvasničkou jsme se jako staršovstvo
shodli na tom, že bratr je kazatel, kterého bychom rádi viděli v litomyšlské službě a
budeme tedy očekávat jeho rozhodnutí. To přišlo po několika týdnech: kladné.
Staršovstvo sboru tedy předkládá členskému shromáždění k volbě za kazatele správce
bratra Daniele Kvasničku. Starší jsou přesvědčeni, že je tím pravým služebníkem pro
Litomyšl, a to mimo jiné z následujících důvodů:
- má dar, osvědčený časem i záznamy jeho kázání, k neotřelému a praktickému
zvěstování Božího slova,
- má zkušenosti s výchovou a vedením služebníků a péčí o ně (osvědčeno např. výchovou
vikářů),
má dar vyučovat,
- má zkušenost z vedení misijní stanice a založení sboru (Nové Město n. Metují, Říčany),
- je otevřený a rád spolupracuje v ekuméně (fungující v Říčanech),
- má vztah k dětem a mládeži (např. aktivní zapojování dětí do bohoslužeb, Barevné
náboženství v Náchodě),
- má obdarování k navazování kontaktů s lidmi mimo sbor, s městem a k hledání
příležitostí, jak být jako křesťané přínosem v běžném občanském životě,
- Daniel Kvasnička je organizačně obdarovaný člověk a systematik, což doufáme, bude

přínosem pro vedení staršovstva i samotného sboru (má zkušenost s vedením velkého
sboru v Náchodě, ale byl také členem několika správních rad neziskovek i jejich
předsedou, má zkušenost s řízením grantových projektů),
- zároveň nás i potěšila jeho vstřícnost, že byť vzhledem k závazkům v Říčanech by jeho
přesun nebyl tak rychlý, v případě zvolení je ochoten do sboru jednou měsíčně dojíždět
a být starším nápomocen.
- jako starší si uvědomujeme, že zveme kazatele, který není klasickým konformním
kazatelem Církve bratrské, jeho otázky někdy provokují, bude chtít slyšet od nás, co
chceme (což předpokládá, že to víme), je člověkem, který vnímá svou farnost i za zdmi
kostela (což může být požehnání pro misii, ale někdy i bolestí pro sbor). Otevřeně jsme
mluvili o jeho případném aktivním zapojení do politiky (byli jsme ujištěni, že tyto
ambice již Daniel nemá a vidí své místo jinde než třeba ve správní radě, kde dosud
občas působil).
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Chceme spolu s Danielem Kvasničkou vytvořit prostor pro jeho představení, pro
rozhovor, vyřčení otázek a odpovědí, které by napomohly členům sboru v rozhodnutí při
volbě navrženého kandidáta. S modlitbou, aby naše volba byla potvrzením Boží vůle
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Vaše staršovstvo
!

V Litomyšli 26. 12. 2013

