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Ljudje v prijateljski družbi radi obujamo spomine na dogodke in ljudi, na bolj ali manj smešne prigode, na 
takšne ali drugačne zapetljaje. Nekateri so pravi mojstri v pripovedovanju in držijo družbo pokonci. Marsika- 
tero resnico je sočloveku laže povedati na pol v šali kot pa naravnost v obraz.

Tudi med duhovniki je nekaj talentov, ki znajo s svojimi duhovitimi zgodbami razveseliti še tako zadržano 
druščino. Kdor je bil kdaj v družbi s pokojnim nadškofom Francetom Perkom ali pa s škofom Stankom 
Leničem, rektorjem Janezom Oražmom, župnikom Ljubom Sircem in drugimi, bo to potrdil.

Sam, žal, nisem eden takih. Res pa se v primerni družbi rad spomnim kakšne vesele dogodivščine, ki sem 
jo sam doživel ali kje prebral. Zaradi mojih zgodb še nihče ni počil od smeha, marsikoga pa sem le spravil v 
smeh.

Morda je takšna izkušnja spodbudila urednika Francija Petriča, da me je povabil, naj v letu 2011 v Družini 
pišem  rubriko anekdot iz duhovniškega življenja. Pri tem »naj obravnavam resnične humorne prigode, ki so 
se zgodile duhovnikom pri pastoralnem in katehetskem delu in v osebnem življenju«.

Takšne naloge sem se sprva močno otepal, a urednik ni odnehal. V skladu z rekom, da pameten popusti, sem 
izziv sprejel. Kar bo, pa bo! Tudi naslov rubrike sem izbral sam. Ker sem v letih, ko zdravje peša, nisem dolgo 
izbiral. 

Kar bo, pa bo ...
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Vabim vas, dragi bralci in bralke, da rubriko vzamemo za svojo. Pol zdravja bomo obdržali s smehom, za 
drugo polovico bodo poskrbeli zdravniki. Če pa bi se vas pri branju začele lotevati slabost, zaspanost ali sveta 
jeza, potem je nikar ne berite naprej. 

Tako sem zapisal v prvi številki Družine in se lotil dela.  Tedni so minevali in v vsaki številki DRUŽINE je izšla 
tudi rubrika Smeh je pol zdravja. Odmevi so bili spodbudni. Prijatelji in znanci, tudi takšni, od katerih tega ne 
bi nikoli pričakoval, so se mi javljali in sporočali, da z veseljem berejo moje šale. Nekateri so celo dejali, da 
najprej preberejo mojo rubriko in šele potem Rebulov Credo in ostale članke. Moja ponižnost je bila resno 
ogrožena, a rešilo me je spoznanje, da mi lahko vsak trenutek zmanjka gradiva. Kaj pa potem? 

Na pomoč ste mi priskočili bralci in bralke Družine in mi začeli pošiljati šale, ki ste jih sami slišali ali doživeli. 
Velika večina je odličnih in ob majhni »predelavi« sem jih lahko vključil v rubriko. In tako se, vidite, kitim s 
tujim perjem!

In še nekaj je treba zelo glasno povedati. Moje šale bi bile pol manj vredne, če jih ne bi dopolnjevale 
odlične ilustracije akademske slikarke Karmen Smodiš. Zelo sva se ujela in sva odličen team, čeprav o 
rubriki nisva izmenjala niti besede. Se pa že dolgo časa poznava. Jaz napišem prispevek in ga naslovim 
po najbolj duhoviti šali in  pošljem uredniku Petriču na Družino. On ga prepošlje Smodiševi, ki po nas-
lovu naredi ilustracijo.
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Mnogi ste me nagovarjali, naj smešnice izdam tudi v knjigi. Zakaj pa ne? Časi so hudi in namesto, da bi se 
na vse jezili in si kravžljali živce, s tem pa sebi in drugim škodovali, se rajši smejmo. Predvsem sebi, ne drugim. 
Potem bomo lažje našli rešitve, ki jih bodo sprejeli tudi drugi. Z izidom rubrike v knjigi se je strinjala tudi 
ilustratorka Karmen Smodiš. In ne nazadnje tudi direktor založbe Tone Rode, kar je bilo odločilno. 

Hvala vsem za vse!

 Janez Gril

Knjiga je sedaj v vaših rokah. Lepa in navihana. 
     Naj vam pomaga, da boste pokali od smeha. 
       Če jo boste razgrabili, drage bralke in bralci, 
  vas lahko doleti  nesreča, da boste morali kupiti še drugo in tretjo. 
                 Le to glejte, da mi odslej ne boste pošiljali šal, 
                               ki ste jih prebrali v tej knjigi. 
     Saj veste, zakaj je Kajn ubil Abela? 
             Ker mu je pravil stare vice!
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Kdo se ne spomni pisem, ki smo jih kot otroci pisali sv. Miklavžu in v njih dobrotnemu škofu v sprem-
stvu angelcev in parkljev pripovedovali, kako smo pridni in kako veseli bomo, če nam bo prinesel, kar ga 
prosimo. Naša pisma so ponoči izginila, zato smo otroci še toliko bolj neučakano pričakovali, ali bodo naše 
prošnje uslišane. In za vsak primer, da nas ne bi odnesel parkelj, smo pridno ponavljali molitvice.

Otroci tudi danes pišejo podobna pisma. Ne samo Miklavžu, ampak marsikje tudi Jezuščku in, ne boste 
verjeli, tudi sv. očetu v Rim. Znano je, da je pokojni papež Janez Pavel II. dobival veliko pisem otrok z vsega 
sveta. Bil jih je tako vesel, da je sodelavcem naročil, naj najbolj duhovita shranijo v vatikanskih arhivih.

Desetletni deček iz Avstralije je svoje pismo papežu naslovil takole: Bog, Pri papežu, Vatikan, in napisal: 
»Dragi Jezus, bral sem tvojo knjigo. Ko boš spet pisal Sveto pismo, poskrbi, da bo v njem več akcije!«

Osemletni fantiček iz Italije takole piše: »Papež, ti si Kristusov namestnik. Naroči mu, naj poskrbi, da se 
bodo nehale kraje, vojne in ugrabitve, ker so smrtni grehi!«

Desetletna deklica iz Združenih držav Amerike pa je napisala: »Sveti oče, mamica mi je povedala, da me 
je na svet prinesla štorklja. Tudi bratec se je rodil s pomočjo štorklje. Dragi papež, bi se ti lahko dogovoril  
z Bogom, da bi moja mamica prihodnjič imela normalen porod?«

Pravijo, da se je Janez Pavel II. pri branju pisma tako glasno smejal, da je odmevalo po sobanah vatikan-
ske palače!

1   Dragi papež! 
Desetletni deček iz Avstralije je svoje pismo papežu 
                       naslovil takole: Bog, Pri papežu, Vatikan, 
   in napisal: »Dragi Jezus, bral sem tvojo knjigo. 
            Ko boš spet pisal Sveto pismo, poskrbi, 
                                      da bo v njem več akcije!«
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Bilo je neko sredo, ko imajo mnogi duhovniki prost dan. Trije župniki so se skupaj odpeljali na izlet. Med 
živahnim pogovorom je voznik pozabil, da ima nogo na plinu. Šele ko je zagledal avto z radarjem, je opa-
zil, da vozi prehitro, dobrih 120 km, namesto dovoljenih 90 km na uro. Bilo je že prepozno. Za ovinkom je 
čakal policist z loparčkom in nakazal, naj ustavi na parkirišču ob robu ceste.

»Dober dan, dokumente prosim.« Preden je voznik našel dokumente, se je oglasil drugi župnik. »Go-
spod policist, vsi trije smo župniki in smo se tako živahno pogovarjali o lanskem božiču, da je najin kolega 
pozabil, da prehitro pelje. Bi mu lahko odpustili to napako?« »Na hitrost ne smete pozabiti, ne glede na 
to, o čem se pogovarjate,« je odvrnil policist, pregledal dokumente in začel izpolnjevati formular za prijavo 
prekrška. »Ali res ni mogoče dobiti majhnega odpustka,« se je oglasil še tretji župnik.

Policist se ni dal motiti in ko je nehal pisati, je vozniku vrnil dokumente, zapisnik o prekršku in položnico 
za plačilo globe. 

»Takole je, gospodje župniki,« je začel policist svoj poučni nagovor. »Ko jaz pridem k vam k spovedi, me 
poslušate, nato mi poveste nekaj pametnih nasvetov, potem pa mi odpustite grehe in naložite pokoro. Tudi 
jaz se bom držal vašega ravnanja. Prekršek, ki ste ga naredili, vam z veseljem odpustim, za pokoro pa vam 
nalagam denarno kazen in če jo boste plačali v osmih dneh, dobite 50-odstotni odpustek!«

Ni znano, ali so gospodje s hvaležnostjo sprejeli policistovo odvezo, zelo verjetno pa je, da so ponujeni 
odpustek vzeli.

2  Pokora ostane 
               »Na hitrost ne smete pozabiti, 
ne glede na to, o čem se pogovarjate,« je odvrnil policist, 
          pregledal dokumente in začel izpolnjevati formular za prijavo prekrška. 
»Ali res ni mogoče dobiti majhnega odpustka,« 
                  se je oglasil še tretji župnik.
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Papež Janez XXIII. je bil zelo duhovit. Ko je bil še apostolski nuncij v Parizu, se je ob neki priložnosti ude-
ležil sprejema z veliko povabljenimi gosti. Med njimi je bila tudi mlada dama v precej pomanjkljivi večerni 
obleki. Nuncij Roncalli je družbi, ki ga je obkrožala, rekel: »Sprašujem se, kako to, da se ljudje, ko vstopi 
lepa gospa, namesto da bi gledali njo, ozirajo name, da bi videli, kakšen obraz bom naredil.«

Ob neki drugi priložnosti je v Parizu vstopil v knjigarno, kjer so ravno menjavali lesene police. Mizar se je 
s kladivom udaril po prstu. Začel je glasno in zelo grdo preklinjati. Nuncij Roncalli stopi k njemu, ga pozdravi 
in mu prijazno reče: »Kaj pa se greste? Ne znate reči ‘drek’ tako kot drugi ljudje?« Kasneje so njegovi 
prijatelji govorili, da je edini papež, ki je mizarja učil pravilno preklinjati!

Leta1958 je bil izvoljen za papeža in si izbral ime Janez XXIII. Znano je, da vatikanski krojači ob volitvah 
novega papeža vnaprej pripravijo tri bele talarje različnih velikosti. Ker očitno niso upoštevali, da bi bil 
lahko izvoljen nekdo, ki je majhne postave in zelo okrogel, kakršen je bil Janez XXIII., mu nobeden od treh 
talarjev ni bil prav. Prvi komentar novega papeža je bil: »Vsi želijo, da postanem papež, samo krojači ne!«

Kmalu po izvolitvi so Janeza XXIII. obiskali njegovi sorodniki. Preplašeno so stopali po vatikanskih pala-
čah in ko so ga zagledali v belem talarju, so padli na kolena. »Koga pa se bojite?« jih je vprašal. »Saj sem 
samo jaz!«

3  Domislice Janeza XX|||. 
    Kmalu po izvolitvi so Janeza XXIII. obiskali njegovi sorodniki.     
             Preplašeno so stopali po vatikanskih palačah 
          in ko so ga zagledali v belem talarju, so padli na kolena. 
         »Koga pa se bojite?« jih je vprašal. 

                            »Saj sem samo jaz!«
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Komunistična oblast Cerkvi ni hotela priznati statusa verske ustanove. Ker jo je morala kljub temu nekam 
uvrstiti, so ji neformalno dali status obrti posebne vrste. Frančiškan p. dr. Roman Tominec, profesor cerkve-
ne umetnosti na Teološki fakulteti in dolgoletni župnik za Bežigradom v Ljubljani, znan po svoji izjemni pri-
jaznosti in duhovitosti, je tudi imel težave z oblastniki. Ob novoletnem občinskem sprejemu se je pritožil, 
ker oblast župnike obravnava kot obrtnike. »Mi nismo obrtniki, ampak duhovniki. Če bi bili obrtniki, potem 
bi bili vi naši polizdelki. Učili smo vas življenja po veri, vi se pa tega ne držite.«

Tudi pokojni nadškof dr. Franc Perko je dolga leta predaval na Teološki fakulteti. Na izpitu je bogoslovca 
vprašal, kdaj je prišlo do vzhodnega razkola v Cerkvi. (Leta 1054, ko je po obojestranskem izobčenju pra-
voslavna Cerkev šla po svoje, moja opomba). Ker študent ni znal odgovoriti, mu je Perko hotel pomagati. 
Vprašal ga je, v katerem stoletju se je to zgodilo. Ker ni bilo odgovora, ga je še vprašal, v katerem tisočletju 
je to bilo. Spet tišina. »Povejte mi vsaj to,« je vztrajal Perko, »je do razkola prišlo pred ali po Kristusu?« 
»Pred Kristusom,« je odločno pribil študent.

Tedaj je pri Sv. Ožbaltu ob Dravi verouk v šoli  poučeval sosednji župnik Ignac Nadrah. Otrokom je 
razlagal, da smo na svetu zato, da bi živeli po božji volji in se zveličali. Ko je preverjal znanje, je mali Vinko 
izstrelil kot iz topa: »Na svetu smo zato, da bi živeli po božji volji in se naveličali.«

Kaj hočemo, tudi polizdelki so pomembni!

4  Polizdelki
    Ob novoletnem občinskem sprejemu se je p. Tominec pritožil, 
ker oblast župnike obravnava kot obrtnike. 
                  »Mi nismo obrtniki, ampak duhovniki.           
    Če bi bili obrtniki, potem bi bili vi naši polizdelki. 
               Učili smo vas življenja po veri, vi se pa tega ne držite.«
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