
14,90 EUR

2

2

Nasmejanega človeka smo vsi veseli, 

tudi Bog, piše v Svetem pismu. Če smo veselega srca, 

lažje opravljamo svoja vsakdanja dela in dolžnosti.  Nekje sem prebral, 

da vsaka minuta smeha smejočemu se človeku podaljša življenje za eno uro! 

Računalo v roke in računajmo: Če se na dan smejemo, 

recimo, 25 minut, kar ni ravno veliko, 

se nam življenje podaljša za en dan!
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Ko je župnik Melhior Golob (1915-2004) maševal na eni izmed podružnic župnije Škofja Loka, je 
pred pridigo zbranim vernikom, ki so se v cerkvi zadrževali zadaj, rekel tole: »Takšni ste kot moja 
pleša. Zadaj in ob straneh vas je nekaj, spredaj  pa je vse prazno.« Povabil jih je, naj se pomakne-
jo naprej. Ker njegovo prigovarjanje ni nič pomagalo, je rekel: »Če vi ne marate k meni, grem pa 
jaz k vam.« In je šel pridigat pod kor!

Po maši na drugi podružnici je šel župnik Golob na kosilo h ključarju. Domači so mislili, da bo 
molitev pred jedjo zmolil župnik Golob. On pa je rekel: »Gospodar, v tvoji hiši smo, zato ti moli.« 
Ključar zmoli običajno molitev, nato pa vpraša župnika: »Ali sem dobro molil?« »Odlično,« 
odvrne Golob, »za župnika kake srednje velike fare bi bil kar dober!« »Če bi bila to moja služba, 
bi še lepše molil,« odvrne ključar. Vsi so se smejali, se spominja moj znanec iz Podbrezij.

Starejši gospod je vsak dan v trafi ki kupil Delo in pregledal osmrtnice. »Lahko bi bila med njimi 
tudi moja,« je prijazno pojasnil radovednemu prodajalcu. Tako je počel dan za dnem. Nekega dne 
pa gospoda ni bilo po časopis. Prodajalec prelista časopis in reče: »Kakšna smola! In ravno danes 
ga ni, ko je objavljena njegova parta!«

Slovenski romar se je z vlakom pripeljal v Rim. Na postaji Termini prijazno vpraša železniškega 
uradnika: »Mi lahko poveste, kako bi prišel do bazilike sv. Petra?« Uradnik hoče biti duhovit: 
»Seveda, saj to ve vsak bedak.« »Ravno zato sem vas vprašal,« mu ni ostal dolžan naš romar.

2  Pr ijazni spomini in prigode
                 Sinko pride od maše in mama ga začne spraševati, kaj je župnik 
pridigal pri maši. »Nekaj o grehu,« odvrne sin. 
       »Kaj pa je povedal?« nadaljuje mama. »Proti je bil,« potrdi sin.





Pater kapucin se je odpravil na pot. Da bi prihranil denar, je štopal. Ob robu ceste je dvignil 
prst, vendar noben šofer ni hotel ustaviti. Patru se je mudilo, zato je začel moliti. Najprej k sv. 
Frančišku, kasneje še k sv. Klari in sv. Krištofu, a ni nič pomagalo. Šoferji so brezbrižno vozili 
mimo. Nazadnje se je v molitvi obrnil še na duše v vicah. Komaj je začel moliti, že se je ustavil 
avto in šofer je patra prijazno povabil, naj prisede. Med vožnjo je takole premišljeval: »Tudi 
največjim svetnikom, ki imajo v nebesih zagotovljeno visoko mesto, se zgodi, da malo pozabijo na 
prošnje drugih. Duše v vicah pa komaj čakajo, da pridejo v nebesa, zato tako hitro pomagajo!«

Trije prijatelji, eden iz Dolenjske, drugi iz Gorenjske, tretji pa iz Ljubljane, so se peljali v avtu. 
V hudi prometni nesreči so bili tako hudo poškodovani, da so zdravniki, ko so jih sprejeli   
v bolnišnico, lahko samo ugotovili, da so mrtvi. Nenadoma pa se Dolenjec prebudi iz kome iz 
začne spraševati, kje je. Začudeni zdravniki in bolniški župnik mu povedo, da je v bolnišnici in da je 
tako hudo poškodovan, da so ga imeli za mrtvega. Vprašali so ga, kaj se je zgodilo. »Veselo smo 
klepetali, nenadoma je počilo. Spominjam se cviljenja gum, nato je počilo. Zagrnila me je tema. 
Nenadoma sem zagledal veliko svetlobo in mladeniča v belem oblačilu. Bil je angel. Rekel nam je, 
da smo premladi, da bi umrli. Dajte za uboge 100 evrov in vse se bo dobro končalo. Segel sem 
v denarnico in mu dal denar. In sedaj sem tu,« je ves vesel končal pripoved. »In kje sta prijatelja,« 
vpraša navzoče. Bolniški župnik mu pove, da sta mrtva, nato nadaljuje: »Ali onadva nista dobila 
enake ponudbe?« »Sta,« odvrne Dolenjec. »Medlo se spomnim, da se je prijatelj iz Gorenjske 
pogajal za popust, Ljubljančan pa je rekel, da bo denar dala zavarovalnica.«

3   Novice z onega sveta
         »Ali onadva nista dobila enake ponudbe?« »Sta,« 
  odvrne Dolenjec. »Medlo se spomnim, da se je prijatelj 

 iz Gorenjske pogajal za popust, Ljubljančan pa je 

rekel, da bo denar dala zavarovalnica.«





4 Ko pride sestra smrt

 »Zaradi tega sem vedel, da sem živ. Če bi bil v nebesih, ne bi bil lačen, če bi bil pa 

     v  peklu, me ne bi zeblo v noge!«

Trije prijatelji se pogovarjajo o vsem mogočem. Beseda nanese na pogrebne nagovore, ki bi jih želeli 
slišati, če bi umrli. Prvi, ki je bil župnik, pravi: »Vesel bi bil, če bi škof na mojem pogrebu dejal, da 
sem bil eden najboljših župnikov v škofi ji.« Drugi, učitelj po poklicu, reče: »Mene pa bi veselilo slišati, 
da sem bil dober profesor in odločen mož.« Oglasi se tretji prijatelj: »Jaz pa bi bil najbolj vesel, če bi 
pogrebci začeli vpiti: ‚Glejte, premika se!‘«

Mali Janezek staremu očetu: »Dedi, močno zapri oči.« Dedek odvrne: »Janezek, z veseljem bom 
zaprl oči, samo povej mi, zakaj si to želiš.« »Zato, ker oči in mamica večkrat govorita, da bomo zelo 
bogati, ko boš zaprl oči.«

Starejši župnik je močno zbolel in vse je kazalo, da je umrl, ker ni več kazal znakov življenja. Zbrani 
sorodniki in prijatelji so začeli moliti. Nenadoma stari gospod močno zakašlja, globoko vzdihne in se 
začne ozirati po zbranih okoli sebe. Ti so vsi iz sebe: »Gospod, mislili smo, da ste že umrli!« Župnik 
odvrne: »Nisem. Ves čas sem čutil, da sem živ, vendar vam tega nisem mogel pokazati. Čutil sem 
lakoto in mraz v nogah.« Znanci se čudijo, gospod pa nadaljuje: »Zaradi tega sem vedel, da sem živ. 
Če bi bil v nebesih, ne bi bil lačen, če bi bil pa v peklu, me ne bi zeblo v noge!«

Turist pride na podeželje in vidi dolg pogrebni sprevod. Presenečen nad velikim številom pogrebcev 
vpraša gospo, ki je stala ob cesti: »Gospa, oprostite moji radovednosti. Mi lahko poveste, kdo je 
umrl?« »Mislim, da tisti, ki je v krsti,« mu ta na kratko odgovori.





5 Redovniške
      »Opat, vi imate veliko srečo, že nocoj se boste udeležili
nebeške gostije.« Opat ga pogleda in potiho odgovori: »O, če   

 gre samo za to, potem bi rajši videl, da mi nocoj ti prineseš   
  skodelico mleka.«

Tisto leto so oljke slabo obrodile in v samostanu je začelo zmanjkovati oljčnega olja. Opat je 
menihom naročil, naj varčujejo z oljem. »Na krožnik solate ga smete vliti samo toliko, kolikor ga 
steče iz steklenice, ko rečete: Gospod, usmili se.«
Menihi so resno vzeli opatovo navodilo in porabili zelo malo olja. Zadnji pride na vrsto p. 
Avguštin, nagne steklenico olja in začne peti Gospod, usmili se po dolgem koralnem napevu. 

Opat umira, pater bolničar ga tolaži. »Opat, vi imate veliko srečo, že nocoj se boste udeležili 
nebeške gostije.« Opat ga pogleda in potiho odgovori: »O, če gre samo za to, potem bi rajši videl, 
da mi nocoj ti prineseš skodelico mleka.«

Trije patri, frančiškan, dominikanec in benediktinec, so šli skupaj v hribe in si v planinski koči 
naročili kosilo. »Prepozni ste, gospodje, vsega mi je zmanjkalo, na voljo imamo samo še eno 
kuhano jajce,« pojasni oskrbnik. Menihi sklenejo, da jajca ne bodo delili na tri dele. Dobil ga bo 
tisti, ki bo povedal najprimernejšo svetopisemsko misel. Začne frančiškan, seže z roko v posodo 
z jajcem in reče: »Lazar, pridi ven!« Nadaljuje benediktinec: »Hočem, bodi očiščen.« Vzame jajce in 
ga olupi. Oglasi se še dominikanec: »Vstopi v veselje svojega Gospoda.« Vzame jajce in ga poje.

Dva kapucina se prepirata zaradi neke malenkosti in eden reče drugemu: »Dragi prijatelj, ti si 
navaden osel.« Drugi odvrne: »Sedaj pa res ne vem, ali sem tvoj prijatelj zato, ker sem osel, ali pa 
sem osel zato, ker sem tvoj prijatelj.«





6   Papeževa prtl jaga

     »Kdo ste in kaj hočete,« ga ostro pogleda sv. Peter. »Vatikanski nosač. 
        Prinašam papeževo prtljago!«

V letalski nesreči so umrli štirje redovniki: kapucin, salezijanec, cistercijan in jezuit. Vsi pridejo 
pred nebeška vrata in spravijo sv. Petra v hudo zadrego. Takole jim pojasni: »Dragi patri, tako 
nepričakovano ste odšli s sveta, da nismo imeli časa, da bi vam pripravili primerne prostore. Žal 
mi je, nocoj vas moram namestiti drugje.« Pokliče v vice, vendar tudi tam ni bilo prostora. Petru ni 
ostalo drugega, kot da je poklical še Luciferja in ga prosil, naj za eno noč sprejme goste. Ta se je 
močno upiral, a na koncu jih je le sprejel.
Zgodaj zjutraj je telefoniral sv. Petru in ga prosil, naj goste čim prej odpelje, drugače mu bodo 
uničili pekel. »Kaj pa počnejo?« je zanimalo Petra. »Dominikanec spreobrača pogubljene, salezija-
nec jih uči rokodelskih obrti, cistercijan pa začenja vaje gregorijanskega petja.« »Kje je pa jezuit,« 
še vpraša Peter. »Zbira denar, da bo gradil bazen s hlajeno vodo!«

Trije redovniki – cistercijan, kapucin in salezijanec – klepetajo o vsem mogočem. Beseda je 
nanese tudi na to, katero knjigo bi radi imeli pri sebi, če bi se sami znašli na samotnem otoku 
sredi morja. Cistercijan reče: »Se razume samo po sebi: Sveto pismo«. Kapucin doda: »Jaz bi se 
zadovoljil z enim od evangelijev.« Salezijanec ju pogleda in reče: »Če sem čisto iskren, jaz bi rad 
imel s seboj priročnik za izdelavo čolnov.« 

Dva redovnika sta umrla drug za drugim in se skupaj znašla pred nebeškimi vrati. Prihiti sv. Peter 
in ju ves vznemirjen prosi, naj malo počakata. »Ravnokar smo izvedeli, da je umrl tudi papež in 
sedaj hitimo, da pripravimo vse potrebno za njegov prihod.« Redovnika razumevajoče prikimata 
in čakata. Tedaj pride pred vrata tudi neki salezijanec in onadva mu razložita, zakaj so vrata 
zaprta. »Prepustita to meni,« jima reče, ju vzame pod roko in odločno odpre vrata. »Kdo ste in 
kaj hočete,« ga ostro pogleda sv. Peter. »Vatikanski nosač. Prinašam papeževo prtljago!« 
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