
                                                      Neděle Misericordias Domini v Litomyšli, 15.4.2018

Introitus:
„Milosrdenství Hospodinova plná je země!“ Žalm 33:5

Čtení ze Staré smlouvy ke kázání: 
„Někdo rozdává a přibývá mu stále, kdežto ten, kdo je skoupý, mívá nedostatek. 25  Duše štědrá 
bude nasycena tukem, a kdo občerstvuje, bude též občerstven. 26  Na toho, kdo zadržuje obilí, 
láteří národ, kdežto žehnání se snáší na hlavu toho, kdo je prodává. 27  Kdo usilovně hledá dobro, 
hledá Boží zalíbení, kdežto kdo se pídí po zlu, toho zlo postihne. 28  Kdo doufá ve své bohatství, 
padne, kdežto spravedliví budou rašit jako listí. 29  Kdo rozvrací svůj dům, zdědí vítr, a pošetilec 
bude otrokem toho, kdo je moudrého srdce. 30  Ovoce spravedlivého je jako strom života, a kdo 
se ujímá duší, je moudrý. 31  Hle, spravedlivý dochází na zemi odplaty, tím spíše svévolník a hříš-
ník.“ Přísloví 11:24-31
 
„Proto jsem pokládal za nutné vyzvat tyto bratry, aby k vám šli napřed a připravili váš dávno slíbe-
ný dar tak, aby byl pohotově a byla to opravdu štědrost, a ne lakota. 6  Vždyť kdo skoupě rozsévá, 
bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. 7  Každý ať dává podle 
toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť ‚radostného dárce 
miluje Bůh‘. 8  Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek 
všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo, 9  jak je psáno: ‚Rozdělil štěd-
ře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá navěky.‘ 10  Ten, který ‚dává semeno k setbě i chléb k jídlu‘, 
dá vzrůst vaší setbě a rozmnoží ‚plody vaší spravedlnosti‘. 11  Vším způsobem budete obohaco-
váni, abyste mohli být velkoryse štědří; tak povzbudíme mnohé, aby vzdávali díky Bohu. 12  Neboť 
služba této oběti nejen doplňuje, v čem mají bratří nedostatek, nýbrž také rozhojňuje díkůvzdání 
Bohu: 13  Přesvědčeni touto vaší službou budou slavit Boha za to, jak jste se podřídili Kristovu 
evangeliu a jak štědře se projevuje vaše společenství s nimi i se všemi. 14  Budou se za vás mod-
lit a po vás toužit pro nesmírnou milost, kterou vám Bůh dal. 15  Bohu budiž vzdán dík za jeho ne-
vystižitelný dar!  2. dopis do Korintu 9:5-15

Radost přijímání a dávání
Když apoštol do Korintu, jak jsme četli, napsal: „Vším způsobem budete obohacováni, abyste 
mohli být velkoryse štědří; tak povzbudíme mnohé, aby vzdávali díky Bohu.“ (9:11) dal odpověď 
na to, proč neřídíme církev jako firmu.  Firma musí hledět na jiný výsledek, než jen na vděčnost. 1

Firma účtuje, vystavuje faktury a zase faktury platí. Firma hledí na místní zákony. Nezaplatí pohle-
dávky dodavatelů a nevyrovná ani daně jen tím, že se budou vzdávat díky Bohu.


Radost přijímání 
Vděčnost je přitom hlavním zdrojem života Božího lidu. My všichni jsme podílníky na Božím dobru. 
Kdo není podílníkem na Božím dobru, nemá ani jeden důvod, proč podnikat dobrodružství víry. 
Podíl na Božím dobru? Ano. První křesťané vyznávali: „On nás zachránil ne pro spravedlivé skut-
ky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zro-
dili k novému životu skrze Ducha svatého. Bohatě na nás vylil svého Ducha skrze Ježíše Krista, 
našeho Spasitele, abychom ospravedlněni jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se 
upíná naše naděje.“ (Dopis Titovi  3:5-7) „Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste 
vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo…“ (9:8), 

 Nelze ani stát řídit jako firmu. Stát musí dbát na sociální soudržnost. To znamená, že musí pracovat s lids1 -
kou ochotou obětovat své pohodlí pro užitek, který si nikdy nezapočte do účetních knih. Pro stát je největší 
hodnotou pokoj a dobro, protože pak běží mnoho věcí bezpeněžně. Pak platí má dáti-dal, protože peníze 
nejsou vším. Je menší potřeba krást a vraždit. Dělají to pak jen úchylové, ne zoufalci. Pak také roste vzá-
jemnost, ohleduplnost, vzdělanost a vynalézavost. Věřil bych politikovi, který by začal tvrdit, že je třeba, aby 
stát přestal fungovat jako firma. 
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Církev Kristova bude existovat vždycky! A to i kdyby neměla kostel a neplatila si kazatele. Všechny 
totality se pokusily uškrtit církev na majetku. Císař Konstantin, když v roce 313 udělal křesťanství 
státním náboženstvím, přiškrtil církev hmotou. V nedávné minulosti to udělali komunisté, dnes si to 
dělají křesťané sami, když říkají s obavami, že bez peněz snad nebudou existovat ani sbory a far-
nosti… 

Nedivil bych se, kdyby ve vás rostlo podezření, že se za těmi řečmi něco skrývá! Co tím ten kaza-
tel myslí? Chce peníze! Jak to tedy je skutečně? 

Já se tomu podezření postavím čelem. Chci mluvit o tom co a jak přijímáme. Víme, jak Pán Bůh 
svůj lid zabezpečil, není to iluze a nejsou to socialistické sny. Díky tomu, že máme Bibli jako celek, 
tak víme, že starý Izrael žil v poměrech, které na vděčnosti Hospodinu stavěly. Žil - a přiznejme si, 
že často nežil - z podílu Boží dobroty, protože podléhal nevděčnosti a hmotě. Proto na něj dopada-
la bída, zaostalost duchovní i hmotná, války, zajetí. V tom nebezpečí jsme každý z nás. Ale ani je-
jich a ani naše nevěrnost nemůže zničit Boží dobrotu. Kritici říkají, že to Boží zabezpečení nikdy 
nefungovalo. Skutečnost, že to Izrael porušoval a Pán Bůh trestal, však neznamená, že věrnosti v 
ekonomických věcech Pán Bůh nežehnal. Tedy ekonomický systém starého Izraele, který bránil 
chudobě, byl plně funkční!

Ještě jednou: Boží lid dostal svou zemi darem. I život má jako dar. Pravidlem Božího lidu je štědrá 
vděčnost a vzájemnost. Jak rodinná, tak kmenová, pak i národní. Pracují proto, aby mohli dát. A 
zároveň si pomáhají, aby na sobě nebyli závislí, aby každý měl něco, s čím by mohl svobodně ho-
spodařit. Přijímá, aby dal.

1. Desátky. V židovské tradici bylo desátkami průzračně a jasně vyřešeno živobytí těch, kteří slou-
žili Hospodinu - Levitů  (Leviticus 27:30-33). Levité nevlastnili žádnou zemi. Vše měli zapůjčeno a 2

nebo dostávali v režimu desátků. Mělo jít o obilí země, ovoce a brav a skot; pokud desátky šly v 
penězích - mělo jít o 1/5 navíc (Leviticus 27:30nn); a to vše šlo do rukou Levitů (Numeri 18:1nn) a 
ti z toho měli žít a jednu desetinu měli zase dát přímo Hospodinu. Tak byl zajištěn jejich běžný ži-
vot. A pokud na ně přišlo pořadí a pracovali ve chrámě, měli desátek či určený díl z toho, co bylo v 
obětech. Proto apoštol později radí: „Starším, kteří svou službu konají dobře, ať se dostane dvoj-
násobné odměny, zvláště těm, kteří nesou břemeno kázání a vyučování.“ (1. Timoteovi 5:17) Jed-
na mzda na základě trvalého příkazu desátku a druhá, pokud nastoupí do služby na základě losu.

S Levity se jednalo v bráně, tedy tam, kde se dbalo na dodržování práva. Neznamenalo to jim tu 
desetinu složit k prahu jejich domu a „nazdar!“ A levité dary vděčně přijímali a sdíleli s těmi, kteří 
dávali. Při hostině v domě Hospodinově jedli Levité i dárci a tam došlo k předání desátku (Deute-
ronomium 12:7 a 12 viz též Deuteronomium 12:5n a 17n). Tedy jednalo se o velice duchovní zále-
žitost, ze které žili kněží a jejich rodiny, ze kterých žil provoz stánku (později chrámu). V pohan-
ském světě však bylo vše jinak. Tam nebylo přijímáno živobytí, úroda a stáda jako dar od Hospo-
dina. Tvrdá skutečnost - co si vyděláš, případně ukradneš, to máš - to byl princip pohanského svě-
ta.

2. Dary (obětní dary). Mnohé z toho, čím Izraelita žil, přinášel z vděčnosti také Hospodinu. Izrae-
lec přiváděl nejen desáté dobytče, ale také úplně první. Prvorozený patřil Hospodinu. Oběti zápal-
né, přídavné... Některé z těch obětních darů shořely bez náhrady. Co neshořelo, to patřilo synům 
Áronovým (Numeri 18:8nn) podle přesných pravidel (18:18) např. říká, že jim patřilo hrudí a pravá 
kýta z pokojné oběti. Také je zajímavé, že to, co propadlo klatbě podle Zákona patřilo Áronovcům 
(18:14).

 Levité propadli Hospodinu, protože Lévi nadmíru horlivě a krutě jednal bez pokynu svého otce Izraele a 2

vyvraždil všechny muže v Chamórově rodu. (Genesis 34:1nn; Deuteronomium 18 a Jozue 18)
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Dar na opravu chrámu se vyvinul v daň (2. Kniha Královská 22:4; Jeremjáš 41:5) Ta byla obnove-
na po návratu z Babylona (Nehemjáš 10:32-39). Židé, přicházející ze zahraničí, pak platili svoje 
dary v převedeném obnosu na chrámový peníz daně. Což bylo předmětem čilého směnárenského
řemesla na nádvoří pohanů. (Zřejmě tak také vypláceli svoji povinnost desátku.) Chrámovou daň
chtěli výběrčí i po Pánu Ježíši, zřejmě ji Herodes nechal vybírat k rozmnožení chrámového pokla-
du.  (Matouš 17:24n) 3

A navíc byly v chrámě pokladnice na dobrovolné dary (Marek 12:41; Lukáš 21:1) pokladny byly 
zřejmě trubkovitého tvaru, bylo jich třináct a stály na nádvoří žen. Tj.: Nebyly to pokladny pro spon-
zorské dary pohanů, ale pro dary lidu Izraele. A dá se tušit, že tato forma nebyla Pánu Ježíši po 
chuti. Pozoroval u pokladnic dárce a hodnotil jejich dary. Ocenil dar vdovy, která dala vše, co měla. 
Tyto dary se měly stát přímou pomocí potřebným, almužnou, nikoli hromaděním majetku.

3. Almužny. Výrazem samozřejmé sounáležitosti kmene bylo vypomáhání chudším, objektivně
slabším, to jsou vdovy a sirotci. (Exodus 16:18). V Izraeli nebyli žebráci. Tedy, pokud držel Izrael 
bázeň před Bohem, nemuseli vdovy a sirotci žebrat na ulici. Když se žalo pole, nechalo se legálně 
paběrkovat, nežalo se do krajů a potřební to vděčně přijímali. Pokud se zapomenul snop - byl pro 
chudé. (Leviticus 23:22 a Deuteronomium 24:19) Chudému patřila almužna. Nemusel ztrácet dů-
stojnost žebráním a podvůdky, aby z lidí dostal dávku (viz Amos 2:6-7 a Izajáš 3:14-15). Chudý má 
zaopatření už ze Zákona (Deuteronomium 15:7-11).

Spravedlivý měl být tedy jednoznačně tím, kdo na almužnu nezapomíná (Žalmy 112:9). Leč opač-
né pořadí bylo osudné, „dám almužnu a tedy budu spravedlivý“. To myšlení je živé zvlášť v pozděj-
ší době, kdy už je v provozu synagóga, která se objevuje v Babylonském exilu a po něm, kdy nebyl 
chrám. Almužna se v synagógách, tedy v modlitebnách a shromažďovacích domech, vybírala
do kasičky a na mísy a rozdělovala potřebným (Skutky apoštolů 6:1-2). Mít na starost péči o chudé 
a potřebné, byla velice významnou službou. 

4. Omezené dluhy. Dnes bychom řekli mikroúvěry bez potřeby úroku. Ten je zapovězen (Knihy 
Leviticus 25:35-37 a Deuteronomium 23:20-21). Klíčové slovo je: „Bude-li u tebe potřebný někdo z 
tvých bratří, v některé z tvých bran v tvé zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, nebude tvé srdce 
zpupné a nezavřeš svou ruku před svým potřebným bratrem. Ochotně mu otvírej svou ruku a po-
skytni mu dostatečnou půjčku podle toho, kolik ve svém nedostatku potřebuje.“ (Kniha Deutero-
nomium 15:7n) A když každý sedmý rok odpočívala pole, odpočinuli od svých dluhů i lidé: „Každé-
ho sedmého roku budeš slavit léto promíjení dluhu. Toto je způsob promíjení dluhu: Každý věřitel 
svému bližnímu promine, co mu půjčil. Nebude na svého bližního, svého bratra, naléhat, protože je 
vyhlášeno Hospodinovo promíjení dluhu.“ (Kniha Deuteronomium 15:1n)  Účtuje se s bez ohledu 
na sedm let, v nichž se půjčka vymazávala. Půčil-li si někdo šestého roku, pak se sedmého maza-
lo vše. Sedmého roku se odpouští všechno (15:9-11).  To je pomoc k tomu, aby bratr mohl být opět 4

samostatný, to je spravedlnost, která myslí dopředu. Hospodin před ohlášením soudů nad Sodo-
mou říká:  „Abraham se jistě stane velikým a zdatným národem a budou v něm požehnány všech-
ny pronárody země. Důvěrně jsem se s ním sblížil, aby přikazoval svým synům a všem, kteří přij-
dou po něm: ‚Dbejte na Hospodinovu cestu a jednejte podle spravedlnosti (cedaka) a práva (miš-
pat), ať Hospodin Abrahamovi splní, co mu přislíbil.’“ (Kniha Genesis 18:17-19) Mišpat je vládou 
zákona, odvetná spravedlnost. Udělal jsi, pak dostaneš. Nevrátil jsi, pak zaplatíš. A cedaka je 

 Navíc Izraelita odváděl ještě daň královskou, ke všem odvodům ještě navíc šlo to, co potřeboval král  3

(1. Samuelova 8:4nn) 

 Mazanost je všudypřítomná. Když se blížil sedmý rok, upozorňuje Tóra, že věřitel nemá dráždit Hospodina 4

tím, že půjčí jen omezeně. Vstřícnost k potřebnému má být maximální (např knihy Leviticus 19:9-10; Deute-
ronomium 26:12)
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spravedlivá dobročinnost, intuitivní a dopředná spravedlnost.  Nemáš nárok, ale bylo by to před 5

Bohem spravedlivé a moudré, abys měl šanci jako já. Asi tak: Přijal jsem vděčně, dávám vděčně, 
přijmi vděčně!

5. Léto milostivé. Princip dnes naprosto skandální. Padesátý rok se vrací Izrael do bodu nula. 
Přestože dramatické změny, úpadky a prodeje do otroctví mohou být zaviněny konkrétním hříchem 
a selháním lidí, které by bylo možné jmenovat, má se zcela odpouštět. Politická i hospodářská 
svoboda léta milostivého vděčně respektovala, že veškerý majetek je Božím vlastnictvím. A je to 
Pán Bůh, který dává lidem novou šanci: „Padesátý rok posvětíte a vyhlásíte v zemi svobodu všem 
jejím obyvatelům. Bude to pro vás léto milostivé, kdy se každý vrátíte ke svému vlastnictví a všich-
ni se vrátí ke své čeledi.“ (Kniha Leviticus 25:10)

Radost dávání
Z toho všeho, co jsme s radostí přijali, pak roste radost dávání. Kdyby se začalo hned dáváním, 
pak je to další zátěž náboženství, odporná povinnost církevní daně a radost dárce bude jenom 
strojená, pokud vůbec nějaká. Proto bylo nejdříve přijímání. Četli jsme v dopisu apoštola Pavla 
přece jedno pravidlo, které není (překvapivě) citací Staré smlouvy, ale nějakým pravidlem ranné 
církve: „Radostného dárce miluje Bůh“ (9:7) 

A jak má vypadat ta radost? Asi tak, že musíme mít podíl nejen na dávání, ale také na rozhodová-
ní. A tady se musíme zastavit a začít hospodařit jako firma. Tady i my objednáváme a platíme fak-
tury a případně vystavujeme. zatím máme kostel a s ním spojené povinnosti. Náš sbor má úžas-
nou výhodu, že o rozpočtu, tedy o pravidlech hospodaření domlouváme. A to se zdaleka nedělá 
všude. Ani některé velké sbory rozpočet nemají! Při rozpočtování nás zaujme rozdělování peněz. 
Velkou tabulku s penězi při semináři a členském shromáždění, myslím tu která má velká čísla, ale 
jejíž peníze nikde v měšci neleží, musíme brát střízlivě. Někdy tam potřebné peníze nenajdeme. 
Kdekoho přepadne dojem, že se zapomnělo či příliš šetří. Položky bývají někdy skryté pod jiným 
názvem. Tak selsky: Ptejte se a zajímejte se i během roku. A neohlížejte se příliš kolem, po jiných 
sborech. To se nedá měřit. Tam dávají hodně peněz na občerstvení (a nedělají vůbec rozpočet) a 
jinde zarazili platbu jakýchkoliv potravin. Na všechny se musí složit zvlášť, protože jim do rozpočtu 
dělalo velkou díru hodování při kurzech Alfa. Všechny peníze dávají do zcela jednoznačně nej-
úspěšnější misie - do své základní školy. Vždy je to podle místních podmínek.

A taky podle toho, jak kdo může dát. I na tom je třeba se svobodně domlouvat. Ta starozákonní 
pravdila obnovovat nelze. Je jiný svět, nejsme královstvím kolem chrámu. Proč se systém desátek 
nedá obživit. Ze dvou důvodů: Jsme v jiném světě, systém našeho světa se stal věčným přerozdě-
lováním. Vše jde nepřímo a neadresně. Kazatelé jsou placeni také přerozdělováním, mají zdravot-
ní a sociální pojistné. A důvod druhý a asi nejpopdstatnější: Ani v Nové smlouvě o desátcích jako 
normě nečteme. Nikde to Pán Ježíš nevyžaduje, nikde to první církev nepraktikuje.

Byli takoví, kteří dali vše: Barnabáš (Skutky apoštolů 4:31) a zase byli takoví, kteří mysleli na zadní 
kolečka, dali část a tvrdili, že je to vše. Ananiáš a Zafira místo, aby řekli, že mohou zatím dát jen 
část, lhali (Skutky apoštolů 5:1nn). To byla jejich bída. A někteří možná nedali vůbec nic k nohám 
apoštolů, ale dali k dispozici svoje domy, kde se církev scházela.

Apoštol Pavel píše v 8. kapitole 2. dopisu Korintským, ještě: „Každý ať dá podle toho, co má;  Ne6 -
boť je-li ochota dát přiměřená tomu, co člověk má, a ne tomu, co nemá, je vítaná. Nejde o to, aby 

 Podle Důstojnost v rozdílnosti, Jonathan Sacks, TRITON, 2017, str. 114. O stejných tématech píše skvěle i 5

Tomáš Sedláček, Ekonomie dobra a zla, vydalo nakl. 65. pole, 2009, str. 63 a další

 Kombinace textu NEP a ČSP, trochu moc se v NEP argumentuje Božím jménem: „Vždyť je-li zde tato ocho6 -
ta, pak je dar před Bohem cenný podle toho, co kdo má, ne podle toho, co nemá.“
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se jiným ulehčilo a vy byli přetíženi, nýbrž abyste na tom byli stejně…“ (8:11-13) To je zlaté pravid-
lo!  „Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře 
sklízet. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donu-
cení; vždyť ‚radostného dárce miluje Bůh’“ (9:6-7)

Takže i na tom, co můžeme dát se musíme domlouvat. Jsou sbory, které dělají průzkumem. Po-
modlí se, promyslí to doma a v listopadu nosí dopředu do schránky odhad toho, co mohou v příš-
tím roce dát. Může se stát, že nevybereme na provoz kostela, že nedáme dohromady částku na 
plat kazatele. I kdybychom kostel neměli a kazatele nezaplatili, církev bude existovat. Může to být 
tak, že zcela objektivně budeme s celou společností v krizi, protože teď si žijeme jak na posvícení 
a to nemusí být vždy. Ještě navíc kolem roku 2030 stát nepošle už vůbec nic a my jsme si na ty 
peníze navykli…

Proto prosím, abyste rozumně hospodařili, až budete hledat mého nástupce. Asi budete chtít člo-
věka mladšího a s celou rodinou, tedy s malými dětmi. Ale to budete muset být opatrnější, nebude-
te po něm moci chtít tolik práce. Mladý kazatel nemůže mít takové vytížení, jako šedesátník už bez 
dětí. A pokud vše půjde jako nyní, bude naopak potřebovat více peněz - aby byl jako jste nyní vy. A 
musí být objektvní také on. Potřeby v Praze jsou jiné, než v Litomyšli a průměr příjmů v Praze je 
jiný, než kdekoliv jinde. Také hladina příjmů může být obecně všude nižší. Jasně! Když budou vši-
chni chudí, tak pak není žádná diskuse. Ale kazatel by měl být na průměru lidí, kterým slouží.

Sám jsem začínal s duchovenskou prací při zaměstnání a nevidím v tom žádnou chybu. Nakonec i 
apoštol Pavel se uživil a my bychom se uživili také. To se sbor domluví, že dá půlku platu a kazatel 
bude mít možnost bydlet ve sborovém domě. Samozřejmě to znamená úpravy ve struktuře sborů. 
Nelze předpokládat, že kazatel všechno a vždycky udělá, jeho čas nic nestojí a má jej vždy. A je na 
zavolání. To by nešlo. Být při civilním zaměstnání či vlastním podnikání kazatelem je určitě lepší 
verze, než sbory slučovat, aby kazatel přejížděl z místa na místo. To jsem si zažil v komunisty vnu-
cené struktuře sboru od Chomutova po Rybniště. A nebylo to dobré.

Radost dávání je spojena s radostí domlouvání bez předsudků. Chci vám nakonec ukázat pečlivě 
vyvážený vztah apoštola jako příjemce a dárců ve Filipis. Vztah oboustranně otevřený a plný res-
pektu je popsán na konci dopisu do Filipis, kde píše na velice citlivé téma apoštol Pavel toto: „Vel-
mi jsem se v Pánu zaradoval, že již zase rozkvetla vaše péče o mne. Vím, vždycky jste na to my-
sleli, jen jste neměli příležitost. Ne že bych si naříkal na nedostatek; naučil jsem se být spokojen s 
tím, co mám. Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen: být syt 
i hladov, mít nadbytek i nedostatek. Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. 
Avšak učinili jste dobře, když jste mi pomohli v mých těžkostech…  Ne že by mi šlo o dary; jde mi o 
to, aby rostl zisk, který se připisuje k vašemu dobru… Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, 
podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.“ (Dopis Filipanům 4:10-20)

Příběhy o milosti jsou nepřekonatelně silné! Americký spisovatel Philip Yancey se rozhodl napsat 
knihu o milosti, kterou zrovna čtu. Brzo však změnil úmysl a přestal psát hlubokomyslné teologické 
rozbory milosti a začal psát příběh za příběhem. Píše také o spisovateli Ernestu Hemingwayovi. 
Jeho vlastní maminka mu poslala k narozeninám dort a pistoli, kterou se zastřelil Ernestův otec. 
Není divu, že žízeň po milosti se ve spisovatelově díle objeví například v příběhu o otci, který se 
chce smířit se svým synem, který se jmenuje běžným španělským jménem - Paco. Napíše tedy do 
novin El Liberation inzerát: "Paco, sejdeme se v úterý v poledne u hotelu Montana. Vše je odpuš-
těno. Táta." V úterý v poledne je na náměstí před hotelem Montana osm set chlapců, kteří se jme-
nují Paco… Já jsem taky Paco!  Amen
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