
14,90 EUR

4

4

 Časi res niso nič kaj lepi in vzrokov za skrb, žalost in slabo voljo je več kot 

dovolj. »Za zjokat,« pravijo pametni in imajo prav. Vendar je prav 

tako tudi res, da vse križe in težave lažje prenašamo s kančkom dobre 

volje in z nasmejanimi obrazi. 

Ljudje božji, če se bomo smejali 

in širili dobro voljo, nam nebesa ne uidejo! 

To pa ni kar tako.
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Ko sem pred štirimi leti prisluhnil prošnji odgovornega urednika in prijatelja Francija Petriča in 
začel v Družini v rubriki Smeh je pol zdravja objavljati šale, nisem mislil, da bo to trajalo tako 
dolgo. Po nekaj mesecih ti bo zmanjkalo šal in hudomušnih domislic, mi je govoril neki glas. Bog 
ve, če ni bil hudobčev. Bralci se te bodo hitro naveličali in nehali brati tvoje izmišljije. Kaj boš pa 
potem, sem slišal še drugo svarilo. Morda od samega angela varuha.

Glej, čudo božje, ne eno ne drugo se ni zgodilo! Minila so štiri leta, teče že peto leto, jaz pa še 
vedno, živ in zdrav, pišem v Družini svoje dovtipe. Dokaz je knjiga, ki jo imate v rokah. Že četrta 
po vrsti. V njej so zbrani prispevki, ki so bili v Družini objavljeni lani. Le kako mi je to uspelo? 
Čudim se sam in najbrž tudi vi.

Cenjene bralke, 

cenjeni  bralci!
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Prvi odgovor, ki mi pade na pamet, se glasi: Zaradi slikarke Karmen Smodiš, ki je poskrbela 
za odlične ilustracije! Z njimi je šalam dodala umetniški čar in veliko dodano vrednost. Vendar 
Smodiševa ni edina podpornica. Omeniti moram še številne prijatelje in znance, pa tudi povsem 
neznane ljudi, ki so najbrž čutili mojo stisko in mi priskočili na pomoč tako, da so mi pošiljali svoje 
šale. Brez njih bi bil velikokrat v hudi zadregi.

Tako je torej z menoj in z mojim neizmernim smislom za humor in vice. Komaj sem zvozil in brez 
tuje pomoči ne bi šlo! Kljub temu bi že zdavnaj odnehal, če se ne bi tudi sam rajši smejal, kot pa 
se kislo držal. Najraje pa se smejem skupaj z vami. Vse to je torej pripomoglo k temu, da držite 
v rokah že četrto knjigo. In če Bog da in če bo založba za to, boste tudi peto.

V spremnih besedah v prvih treh knjigah sem se širokoustil, da sem alternativni zdravilec, 
ki zdravi s smehom, pomaga do dobrega počutja in dolgega življenja. Drži, vendar pod enim 
pogojem: da vzroke za slabo voljo in jezo iščemo pri sebi in ne pri drugih.

Vse to vam želim tudi tokrat. Časi res niso nič kaj lepi in vzrokov za skrb, žalost in slabo voljo 
je več kot dovolj. »Za zjokat,« pravijo pametni in imajo prav. Vendar je prav tako tudi res, da vse 
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križe in težave lažje prenašamo s kančkom dobre volje in z nasmejanimi obrazi. Bog že ve, kaj 
dela, in če on dopušča vse to, kar se dogaja okrog nas, ima v svoji potrpežljivi in usmiljeni ljubezni 
svoje načrte. In kdo smo mi, da bi dvomili v njegovo vsemogočnost?

Naj končam z zgodbo, ki je v Družini še niste prebrali. Boga je v nebesih malo zaskrbelo, kaj 
se dogaja na zemlji, da je toliko prepirov, sporov, gorja in vojska. Na zemljo pošlje inšpektorja, 
preroka Elija. Elija pride in vidi, da je ves svet ena sama velika tržnica. Eni ponujajo, drugi 
zavračajo, tretji hvalijo, četrti devljejo v nič. Vse ena sama borba za moč in oblast, prepir in špetir. 
 Za takšne ni mesta v nebesih, jih je svaril Elija in naletel na gluha ušesa. Potem je zagledal 
skupino ljudi in dva klovna med njimi. Kaj pa vidva ponujata, ju je nezaupljivo vprašal. Ljudem 
prinašava veselje in smeh, se je glasil odgovor. Takšnih je nebeško kraljestvo, jim je obljubil Elija. 

Ljudje božji, če se bomo smejali in širili dobro voljo, nam nebesa ne uidejo! To pa ni kar tako.

Janez Gril
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1   Vredno je poskusiti  

Nekega hudega skopuha je na stara leta začelo skrbeti, da bo zaradi svojega skopuštva po smrti 
prišel v pekel. Šel je k župniku po nasvet. »Gospod župnik, ali se bom izognil peklenskemu ognju, 
če velik del svojega premoženja podarim Karitas?« Župnik mu reče: »Vredno je poskusiti. Če ga 
boš vzel s seboj, ti bo tam tako ali tako zgorelo.«

Žan je prišel ves vesel od verouka in predlagal, da bi se doma pogovarjali samo še z besedami 
Svetega pisma. Oče in mati sta ga malo začudeno gledala, potem pa sta se strinjala. Naslednje 
jutro pride mama v Žanovo sobo in reče: »Mladenič, rečem ti vstani.« Iz postelje se sliši Žanov 
glas: »Žena, moja ura še ni prišla.«

Na neki prireditvi pride nekdo k mikrofonu in reče: »Gospe in gospodje, oprostite. V dvorani 
sem izgubil denarnico s 500 evri. Kdor jo najde, dobi 50 evrov.« Iz ozadja se nekdo oglasi: »Jaz 
ponujam 60 evrov.«

»Sestra Pija, moja mamica je rodila sestrico,« je Peter pred veroukom na ves glas razglašal 
veselo novico. Po končanem verouku ga sestra prijazno nagovori: »Petrček, veliko lepše je, če 
uporabljaš druge besede in rečeš: Moja mamica je kupila sestrico.« Peter odločno: »Sestra, vi ne 
poznate moje mame. Ona ničesar ne kupi, kar lahko naredi sama.« 

       »Mladenič, rečem ti vstani.« Iz postelje 

se sliši Žanov glas: »Žena, moja ura še ni prišla.«
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2   Amaterji in strokovnjaki

Župnik je obiskal bolno gospo, ki mu je potožila, da zelo trpi zaradi nespečnosti. Župnik se je 
čudil: »Nespečnost vas muči? Ko ste še lahko prihajali k maši, ste pridigo pogosto prespali. Bom 
poskusil, če še pomaga.« Bolnica ga začudeno gleda, župnik pa začne ponavljati pridigo, ki jo je 
imel v nedeljo pri maši. Ni bilo treba dolgo, gospa je blaženo zaspala in nespečnosti je bilo konec!

Župnik Janez je hudo bolan ležal v bolnišnici in njegova prijatelja župnika sta ga obiskala. Janez 
ju je vprašal, ali naj jemlje tablete proti bolečinam ali ne. Župnik Jože je predlagal, naj se drži 
nasvetov zdravnikov, župnik Peter pa je rekel: »Ničesar ne jemlji. Pogumno prenašaj, kar ti je 
Bog poslal.« Obiskovalca sta se poslovila in odšla. Zunaj je močno deževalo. Jože odpre dežnik 
in Peter se mu želi pridružiti. Jože: »A tako? Dragi sobrat, treba je prenašati, kar Bog pošlje, tudi 
dež!«

Pri biblični skupini so se pogovarjali o vesoljnem potu in Noetovi barki. Župnik je člane povabil, 
naj povedo, kaj se iz te zgodbe lahko naučimo. Oglasila se je Marija: »Več stvari. Človek se mora 
za vse pravočasno odločati. Ko je Noe začel tesati barko, še ni deževalo. Ne smemo pozabiti, da je 
barko gradil amater, Titanik pa največji strokovnjaki!«

             Župnik začne ponavljati pridigo, 
    ki jo je imel v nedeljo pri maši. Ni bilo treba dolgo,

                              gospa je blaženo zaspala.
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3  In reši nas hudega!

Neka vplivna gospa, pobožna in malo čudaška, je kar nekaj župnikov prosila, da bi se je pri 
vsaki maši spomnili s posebno prošnjo. Gospodje so takšno prošnjo zavračali. Potem se je obrnila 
še na stolnega župnika. Ta jo je poslušal in rekel: »Gospa draga, pri nas pa to že delamo!« »Ali 
res?« se je začudila in vprašala: »Katero prošnjo pa molite zame?« Župnik: »Spomnimo se vas pri 
očenašu, ko molimo: In reši nas hudega!«

Bogoslovci so nekoč morali v bogoslovju med kosilom pridigati, da bi se tako naučili te nujno 
potrebne veščine duhovniškega poklica. Ko je bogoslovec pridigal, so drugi v tišini jedli, na koncu 
pa je eden ocenil pridigo. Bogoslovec Janez se je prve pridige naučil na pamet. Toda komaj je 
dobro začel govoriti, je vse pozabil. V zadregi je ponavljal: »Jaz sem dobri pastir, jaz sem dobri 
…« Bogoslovci so planili v smeh, rektor Janez Oražem pa mu je rekel: »Janez, lahko boste dober 
pastir, dober pridigar pa najbrž ne.«

K župniku sta prišla za poroko vdovec in vdova. Župnik ju je prijazno pozdravil in jima čestital 
za njuno odločitev. Kasneje ju je med pripravo vprašal, kje sta se spoznala. Nevesta je takole 
pojasnila: »Na Žalah. Jaz sem tam skrbela za možev grob, on pa za ženinega. Pa sva si rekla: 
To lahko urejava skupaj!«

»Katero prošnjo pa molite zame?« 

Župnik: »Spomnimo se vas pri očenašu, 

ko molimo: In reši nas hudega!«
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4   Svetnik za eno uro

V neki župniji so se pripravljali na praznik sv. Jožefa. Cerkovnik je brisal prah na velikem oltarju 
in po nesreči prevrnil kip sv. Jožefa, da se je razbil. Kaj zdaj narediti? Spomnil se je na čevljarja 
Janeza, ki je bil zelo podoben sv. Jožefu, in ga prosil, naj pri glavni maši stoji na oltarju, on pa 
ga bo primerno oblekel in zakril z rožami. Rečeno, storjeno. Pri pridigi se je župnik obrnil proti 
glavnemu oltarju in rekel: »Naš zavetnik sv. Jožef nas že stoletja varuje na tem oltarju. Prepričan 
sem, da bo tu stal še stoletja.« Z oltarja se zasliši: »Gospod župnik, s cerkovnikom sva se zmenila 
za eno uro.«

Neki zelo skopušen mož je v molitvi spraševal Boga: »Kaj pomeni zate 1000 let?« »Približno eno 
sekundo,« odvrne Bog. »Kaj pa milijon evrov?« je skopuh spraševal naprej. »Morda en cent,« 
reče Bog. Skopuh: »Ljubi Bog, daj mi ta cent.« Bog prijazno: »Z veseljem ti ga dam, samo počakaj 
eno sekundo.«

Župnika se pogovarjata o tem, da k maši prihajajo verniki, ki so različnega političnega 
prepričanja. Eden ugotavlja: »Treba je biti zelo previden, da ne rečeš, kaj takšnega, da bi koga 
prizadel.« Drugi je menil drugače: »Mene pa to ne skrbi. Pridigo imam na levi strani oltarja, roke 
si umivam na desni strani, mašni blagoslov pa podelim na sredini oltarja.«

        »Ljubi Bog, daj mi ta cent.« 
     Bog prijazno: »Z veseljem ti ga dam, 

samo počakaj eno sekundo.«
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5   Tam bo jok in škripanje 
  z zobmi

Prijatelj Peter mi je sporočil, da pri njih v postu vsi hujšajo, samo Helena zaman. Vsi imajo banje, 
le Mirko tuš. Vsi delajo pentljo, le Marko vozelj. Vsi imajo kratke lase, le Iztok čop. Vsi bodo 
praznovali veliko noč, le Pika božič. Vsi jedo jabolka, le Tomo česen. Vsi podpirajo opozicijo, le 
Kreslin vlado. Vsi so direktorji, le Ivan zidar. Vsi vozijo avto, le Bizovičar lado. Vsi so jezni, le France 
prešeren. Vsi so v redu, le Marjan čuden. Veste, kje živi Peter?

Dva lenuha se pogovarjata o svojih težavah. »Ura je šele deset, jaz sem pa že na smrt utrujen,« 
potoži prvi. »Hvala Bogu, najhujše je danes že za menoj,« reče drugi. »Kaj pa je bilo to?« zanima 
prvega. »Vstajanje!«

Pri nedeljski postni pridigi je župnik Jože svoje farane svaril pred nevarnostjo njihovega večnega 
pogubljenja. »Naj ponovim še enkrat, tam bo jok in škripanje z zobmi. In to velja tudi za tiste, ki 
nimate več zob. Dali vam bodo proteze!«

Župnik Janez je v župnijskem lističu napisal naslednje oznanilo: »Vsem, ki v pušico dajete gumbe, 
sporočam, da jih imam dovolj. Potrebujem pa šivanko in sukanec.«

»Vsem, ki v pušico dajete gumbe, 
                            sporočam, da jih imam dovolj. 

           Potrebujem pa šivanko in sukanec.«
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6   O cenah in prepričanjih

Na romanje se je prijavilo toliko ljudi, da je moral župnik najeti avtobus z nadstropjem. 
Ko so se odpravili na pot, so romarji v spodnjem delu avtobusa glasno molili in veselo prepevali, 
v zgornjem delu pa so bili popolnoma tiho. Župnika je zaskrbelo, zato je šel v nadstropje. 
Vidi prestrašene ljudi, ki so se oklepali sedežev. Začudeno vpraša: »Kaj pa je narobe? Zakaj 
ste tako tiho?« Oglasi se mežnar: »Zakaj, zakaj? Spodaj se lahko smejete in pojete brez skrbi. 
Imate šoferja, mi pa ne!«

Ob Tiberijskem morju v Sveti deželi je čolnar romarjem ponujal vožnjo s čolnom. »Koliko stane 
vožnja?« je zanimalo romarja iz Gorenjske. »300 evrov,« se je glasil odgovor. »Kaj, 300 evrov 
za 10 km!« se je razburil Gorenjec. Čolnar: »Ne pozabite, po tem morju je hodil Jezus!«   
»Se sploh ne čudim pri teh cenah!«

Srečata se znanca. »Kje ste bili med zimskimi počitnicami?« vpraša prvi. »Z domačimi 
v Londonu,« odgovori drugi. »In kaj ste si ogledali?« »Vse,« pojasni vprašani. »Kako vse? 
V treh dneh?« Drugi pojasni: »Veš, dobro smo se organizirali. Mama je hodila po cerkvah, 
oče po muzejih, sestri po trgovinah. Jaz pa sem prevzel pivnice.«

V času komunizma je tujec v Ljubljani obiskal stolnico. Vprašal je vodiča: »Ste vi katoličan?« 
»Verujem, vendar ne hodim v cerkev,« odvrne ta. »Torej ste komunist?« »Sem član, vendar 
ne iz prepričanja!«  

»Zakaj ste tako tiho?«  »Zakaj, zakaj? Spodaj se lahko 

smejete in pojete brez skrbi. Imate šoferja, mi pa ne!«
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7   Pol pečenega piščanca 

        in strogi post

Samostanski brat kuhar je takole molil po večerji na veliki četrtek: »Ljubi Bog, vse delo v kuhinji 
sem opravil in patrom pripravil dobro večerjo. Od vsega je ostalo le pol pečenega piščanca. 
Čez dve uri se bo začel veliki petek in strogi post. Pomagaj mi, da ga bom do takrat pojedel!«

Župnik po maši na veliko noč pred cerkvijo pozdravi znanega človeka, ki je redko prišel k maši. 
Voščil mu je praznike in ga mimogrede vprašal, zakaj ne prihaja bolj pogosto. Mož je hotel biti 
duhovit: »Krivi ste duhovniki.« »Kako?« se je začudil župnik. Možakar: »Ko so me prvič prinesli 
v cerkev, me je župnik polil z vodo. Ko sem šel k birmi, mi je škof eno primazal. Ko sem prišel 
k poroki, me je župnik tako močno zvezal z ženo, da se pozneje od nje nisem mogel ločiti. To me 
je izučilo.« Župnik mu prijazno odvrne: »Ne morem ti pomagati, a povem ti, da te najhujše še čaka. 
Ko te bodo zadnjič prinesli v cerkev, te bom pospremil do groba in na krsto potresel zemljo!« 

Župnik Jože je bil hudo bolan, a je predolgo časa odlašal obisk pri zdravniku. Po pregledu 
je zaskrbljenega zdravnika previdno vprašal: »Gospod doktor, ali sem res zelo hudo bolan?« 
Zdravnik: »Ljubi Bog, kaj pomeni zelo hudo. Takole bom rekel. Če mi bo uspelo, da te pozdravim, 
boš moral takoj pisati papežu, naj me razglasi za svetnika!«

       Če mi bo uspelo, da te pozdravim,
     boš moral takoj pisati papežu, 
   naj me razglasi za svetnika!
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