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Posledice tegob sodobnega sveta so tako hude, 

da lahko resno ogrozijo naše zdravje, zlasti jeter, želodca in seveda živcev. 

Saj poznate simptome: nekdo nam gre na jetra, 

drugi nam žre živce, tretji nam dela sive lase, nekateri nas silijo 

na bruhanje… To pa so resne težave. Najlaže jih premagamo tako, 

da se, namesto da bi pokali od jeze in slabe volje, iz srca 

nasmejemo. Zaradi sebe in tudi drugih. Smeh pomaga obojnim, 

bolezenski znaki počasi izginejo. Vrne se veselje do življenja.
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Smeh je pol zdravja 3





V uvodu v drugo knjigo Smeh je pol zdravja, v kateri so zbrane šale, ki sem jih v Družini objavljal 
v letu 2012, sem zapisal, da se počutim kot alternativni zdravilec, ki zdravi s smehom. Posledice 
tegob sodobnega sveta so tako hude, da lahko resno ogrozijo naše zdravje, zlasti jeter, želodca in 
seveda živcev. Saj poznate simptome: nekdo nam gre na jetra, drugi nam žre živce, tretji nam dela 
sive lase, nekateri nas silijo na bruhanje … To pa so resne težave. Najlaže jih premagamo tako, 
da se, namesto da bi pokali od jeze in slabe volje, iz srca nasmejemo. Zaradi sebe in tudi drugih. 
Smeh pomaga obojnim, bolezenski znaki počasi izginejo. Vrne se veselje do življenja.

Nedavno sem poslušal zanimivo predavanje psihoterapevta, ki je razlagal, kako so naši možgani 
sestavljeni iz treh delov, ki med seboj tekmujejo, kateri bo prevladoval. En del skrbi za telesno 
preživetje in ima lastnosti, ki so podobne kači kobri. Ko se človek čuti ogroženega, se brani, sika 
in pika kot kobra. Drugi del pokriva naša čustva in je v odnosu do drugih podoben šimpanzu. Rad 
nastopa in komaj čaka, da mu kdo ponudi banano ali da kakšen drug povod, da lahko reagira. 
Burno in silovito, kot se opici spodobi. Tretji del možganov skrbi za razum in  naše ravnanje. Ta 
del je značilen za človeka. Dokler nas torej vodijo razumski ali človeški možgani, je naše življenje 
umirjeno, lepo in osrečujoče. Če pa ljudje dopustimo, da nas vodijo šimpanzi ali kobre, so naši 
medčloveški odnosi nemogoči in življenje nevzdržno. Vsak izmed nas je lahko vse troje: človek, 
šimpanz ali kobra! Čudežno zdravilo, ki pomaga v takšni preizkušnji, sta smeh in dobra volja!

Cenjene bralke, 

cenjeni  bralci!





Smeh je torej zdravilen, dober in nujno potreben. Ima tudi verski pomen. Italijanski pregovor 
pravi: »Ko človek razmišlja, se Bog smeje!« Najbrž hoče s tem povedati, da so naši pogledi in 
argumenti pogosto tako smešni, da se jim tudi Bog smeje. Takole piše v Svetem pismu: »Ta, ki 
prebiva v nebesih, se smeje.« Torej če se nam tudi Bog smeje, potem ga moramo tudi v tem 
posnemati, se smejati na vse grlo in tudi druge spodbujati k smehu in dobri volji!

Šale in hudomušne zgodbe, ki so zbrane v tej knjigi, so v Družini izhajale v letu 2013. Tako kot 
prejšnje je ilustrirala akademska slikarka Karmen Smodiš. Nanašajo se predvsem na nas kristjane: 
od papežev, škofov, duhovnikov, redovnic in redovnikov ter drugih vernikov tja do zadnjega 
mežnarja na najbolj odročni župniji. Vsi smo ljudje in vsi imamo svoje človeške slabosti. Namesto 
da bi s prstom kazali na druge in se nanje jezili, se rajši smejmo iz sebe in na svoj račun. Hitro 
nam bo odleglo in tudi drugi se bodo počutili bolje!

Temu je torej namenjena knjiga, ki jo imate v rokah. 
Za odlične ilustracije je poskrbela Karmen Smodiš, za šale podpisani, za smeh in dobro voljo 
pa poskrbite vi, cenjene bralke in cenjeni bralci!

Janez Gril





1   Spovedi in pokore

Po končani spovedi se je duhovnik še malo pogovoril s spovedancem in ga vprašal, kaj je po 
poklicu. »Sem akrobat in delam v cirkusu. S svojimi nastopi zabavam ljudi.« »S kakšnimi?« je 
bil radoveden duhovnik. »Vam bom pokazal, le vrata spovednice odprite,« reče mladi mož, stopi 
iz spovednice in naredi dvojni salto nazaj. Duhovnik se mu zahvali in nadaljuje spovedovanje. 
Pristopi gospa malo močnejše postave in reče duhovniku: »Prišla sem k spovedi, vendar bi vas 
rada že vnaprej prosila, da mi ne bi dali takšne pokore kot prejšnjemu spovedancu.«

Pri spovedi v postnem času je Janezek duhovniku povedal, da je nagajal staremu očetu in mu 
»žrl živce«. Duhovnik: »Janezek, to pa res ni lepo. Upam, da tega nisi počel v petek.«

Pri spovedi v postnem času duhovnik povabi spovedanca, naj našteje svoje grehe. Takole je začel: 
»Najprej bi povedal, da sem poročen že 30 let.« Duhovnik ga prekine: »To ni greh, nadaljujete 
z grehi.« Mož: »Res je, gospod župnik, a se tega kljub temu kesam.«

Pred veliko nočjo je prišla k spovedi redovnica. Na hitro je naštela svoje grehe, podrobneje in 
dalj časa pa je govorila o grehih in napakah drugih redovnic, zlasti predstojnice. Spovednik jo je 
poslušal in ji dal primerne nauke, na koncu pa ji naložil še pokoro: »Draga sestra, za pokoro za 
svoje grehe zmolite štiri zdravamarije. Za pokoro za grehe drugih sester pa zmolite vse štiri dele 
rožnega venca.«

   »Draga sestra, za pokoro za svoje grehe zmolite štiri zdravamarije. 

Za pokoro za grehe drugih sester pa zmolite vse štiri dele rožnega venca.«





2   Tega ne morete storiti  

Bilo je zelo vroče in soparno. V vlaku se peljeta dva potnika: urejen gospod s kravato in brat 
kapucin. V nekem trenutku si gospod odveže kravato in sleče suknjič. Udobno sede na sedež 
in reče kapucinu: »Zelo mi je žal, ker si ne morete takole pomagati tudi vi.« Redovnik se mu 
nasmehne in zapusti kupe. Čez nekaj trenutkov se vrne in v rokah nosi hlače. Obesi jih na 
obešalnik in reče sopotniku: »Tudi meni je žal, da vi tega ne morete storiti.« 

Neki škofi jski ekonom se je jezil nad župniki, ki niso znali voditi župnijskih fi nanc. »Dragi 
prijatelji, kaj vam pomaga toliko let študija teologije, če nimate pojma o župnijskih fi nancah. Niti 
tega ne veste, kakšna je razlika med čekom in menico. Vem, da vi niste nič krivi. Tudi jaz sem se 
moral v času študija več let učiti stare hebrejščine. In kaj mi danes to pomaga?« Nastane tišina, 
potem se oglasi nekdo iz ozadja: »Laže si postal žid.«

Neka neverna žena se je po dolgih letih odločila, da bo zaprosila za krst v katoliški veri. Po 
temeljiti pripravi je prišel dan krsta. Gospa vpraša župnika: »Vi dobro poznate krstne slovesnosti. 
Bi mi lahko svetovali, kako naj se oblečem?« Župnik: »Težko bi vam svetoval nekaj konkretnega. Iz 
mojih dosedanjih izkušenj vam lahko povem le to, da je bila velika večina krščencev v plenicah.«

     »Vi dobro poznate krstne slovesnosti. Bi mi lahko svetovali, kako naj
  se oblečem? ... « Iz mojih dosedanjih izkušenj vam lahko povem le 

to, da je bila velika večina krščencev v plenicah.«





3   Konji in čarovnice

Gospa vozi avto. Ko nasproti pripelje avto z moškim za volanom, odpre okno in zavpije šoferju: 
»Konj!« Možakar zmanjša hitrost in se glasno zadere: »Čarovnica!« In oddrvi naprej. Za ovinkom 
močno poči. Šofer je zbil konja, ki je skakal po cesti. Nauk zgodbe: »Moški nikoli ne razumejo, kaj 
jim želijo povedati ženske.« 

Poganski poglavar v Afriki pride k misijonarju. »Oče, v polnosti sprejemam krščanski nauk in 
prosim za krst.« Misijonar mu reče: »Zelo sem vesel tvoje odločitve. Vendar krsta ne moreš prejeti, 
ker imaš dve ženi.« Poglavar nazaj: »Prebral sem Sveto pismo in nikjer nisem našel stavka, ki bi 
izrecno prepovedoval mnogoženstvo.« »Kako da ga nisi našel?« se je čudil misijonar. »Kaj pa 
Jezusovo opozorilo, da nihče ne more služiti dvema gospodarjema?«

Mala Jana je bila z atijem pri maši. Po molitvi očenaša ga je pocukala za rokav in vprašala: »Ati, 
zakaj pa moramo odpuščati svojim dežnikom?«

Novomašnik pride za kaplana na župnijo in gre v nedeljo prvič v spovednico. K spovedi pride 
hribovski kmet in se med drugim spove, da je ustrelil gamsa, čeprav ni lovec. Kaplan je bil 
v zadregi, kaj naj mu reče, zato prosi spovedanca, naj za trenutek počaka. Stopi ven in potrka na 
vrata druge spovednice, kjer je spovedoval župnik. Okvirno mu pove, kaj je nekdo povedal in ga 
prosi za nasvet. »Kaj naj mu dam?« Pri tem je mislil na pokoro. Župnik pa odločno: »Reci mu, 
da v župnišču ne bomo dali več kot 3 evre za kilogram mesa.« 

 »Krsta ne moreš prejeti, ker imaš dve ženi.« ... 

    »Prebral sem Sveto pismo in nikjer nisem našel 
stavka, ki bi izrecno prepovedoval mnogoženstvo.« ... 

   »Kaj pa Jezusovo opozorilo, da nihče ne more služiti 
dvema gospodarjema?«





4   Pr ogrami, sistemi in ljudje

Resnična zgodba, povezana s škofom dr. Jožefom Smejem. Neki župnik je prišel v Maribor, 
da bi ga odpeljal na župnijo. Ko na cesti zagleda policijsko kontrolo, se spomni, da pri sebi nima 
vozniškega dovoljenja. Ustavi avto in škof Smej mu reče: »Bom jaz peljal, imam dokumente.« 
Rečeno, storjeno. Škof ni bil vajen avtomobila, zato je speljal tako sunkovito, da je avto kar 
poskočil. To je opazil tudi policist. Ustavil ju je in vprašal, kaj je narobe. Škof Smej pojasni: 
»Župnik nima pri sebi vozniške, pa sem se jaz ponudil, da ga peljem.« Policist: »V redu, gospod 
škof. Vendar bo kljub temu bolje, da avto vozi župnik.«

V Cerkvi na Slovenskem uvajamo nov računalniški pastoralno-informacijski sistem PasIS. Pravijo 
pa, da nekaj podobnega počnejo tudi v nebesih. Ko pokojni po novem pridejo v pisarno sv. Petra, 
imajo tam na voljo več računalnikov. V enega izmed njih vnesejo svoje osebne podatke in na 
ekranu se pojavijo njihova dobra dela, ki so jih naredili v življenju, na koncu pa sledi še navodilo, 
kam naj gredo. Neki gospod odtipka svoje podatke, vendar ne dobi nobene povratne informacije. 
Poskusi še enkrat, a spet zaman. Pristopi sv. Peter in ga vpraša, v čem je težava. Prišlek pojasni: 
»V skladu z navodili sem odtipkal svoje podatke, vendar ne dobim nobenega odgovora.« »Kaj 
ste po poklicu,« ga vpraša sv. Peter. »Zdravnik.« Sv. Peter: »O, že vem, v čem je težava. Izbrali ste 
napačni program. Odtipkajte podatke v program, na katerem piše: Dobavitelji.«

Škof ni bil vajen avtomobila, zato je speljal tako sunkovito, da je avto kar 
poskočil. To je opazil tudi policist. Ustavil ju je in vprašal, kaj je narobe. 
Škof Smej pojasni: »Župnik nima pri sebi vozniške, pa sem se jaz ponudil, 

da ga peljem.« Policist: »V redu, gospod škof. Vendar bo kljub temu bolje, 
da avto vozi župnik.«





5   Verski izdatki

Srečata se prijatelja. Prvi reče drugemu: »Čestitam! Slišal sem, da si za obletnico srebrne poroke 
ženo peljal na Salomonove otoke.« »Res je,« odvrne ta: »Srebrna poroka je samo enkrat!« 
»Bravo! Bosta šla za zlato poroko okoli sveta?« »Niti v sanjah,« odločno odvrne prijatelj. 
»Dogovorila sva se, da jo za zlato poroko pridem iskat na Salomonove otoke.«

Župnik sreča nekdanjega ministranta: »Pozdravljen, dragi mladenič. Zadnjič sem te videl 
z lepo mladenko. Hodita skupaj?« »Res je, gospod župnik. Zaljubil sem se vanjo na prvi pogled.« 
»Torej je poroka blizu?« veselo nadaljuje župnik. »Nič ne bo s poroko. Kasneje sem jo še enkrat 
pogledal!«

Neki mož je bil zaradi hude prometne nesreče dalj časa v globoki komi. Ko se je prebudil, se je 
v bolniški sobi zmedeno oziral okoli sebe. »Kje sem? Sem v nebesih?« Žena se prijazno skloni 
nadenj in reče: »Ne dragi, poleg mene si.«

Vdova je po moževem pogrebu pri kamnoseku naročila nagrobni spomenik. Prosila je, naj bodo 
na njem napisane naslednje besede: »Moja bolečina je tako velika, da je ne morem prenašati.« 
Po dveh mesecih jo pokliče kamnosek in ji sporoči, naj pride pogledat spomenik. Vdova je bila 
z njim zelo zadovoljna. Mojstra je prosila, naj na koncu napisa doda besedo »sama«.

              »Torej je poroka blizu?« veselo 
nadaljuje župnik. »Nič ne bo s poroko. Kasneje sem 

jo še enkrat pogledal!«




