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Zorana Baković

Pri maši na odprtem prizorišču pred 
vhodom v cesarsko palačo v Seulu je 
pred več sto tisoč verniki opozoril 
na vse večji prepad med bogatimi in 
revnimi v svetu ter prve pozval, naj 
imajo posluh za »jok siromakov«, ki 
jih obkrožajo. Prva maša, ki jo je pa-
pež Frančišek v petek daroval v Južni 
Koreji, je bila posvečena praznovanju 
Marijinega vznebovzetja, a je imela 
za tamkajšnje vernike še drugačen 
pomen. Namreč, 15. avgusta je oble-
tnica osvoboditve Korejskega polo-
toka izpod Japonske. Ta je tega dne 
pred 69 leti razglasila kapitulacijo. 

Stadion svetovnega pokala v me-
stu Daejeon sprejme okoli 50.000 
ljudi, a je bil nabito poln. Tam so bile 

tudi družine otrok, ki so se utopili 
aprila, ko je potonil trajekt Sewol. 
Papež je na stadion pripotoval v 
posebej za to priložnost narejenem 
papamobilu, v mali črni kii soul. Za 
mnoge vernike v Južni Koreji in Aziji 
je bila ravno kia najboljša maša pape-
ža Frančiška, saj je z njo katoliškim 
škofom tudi na tej celini sporočil, da 
se odreka razkošju in bo ostal skro-
men, tako kot zahteva vera. 

Pred prihodom je od južnoko-
rejskega protokola zahteval, naj mu 
priskrbijo najmanjše vozilo, ki ga iz-
delujejo v njihovi državi. A gostitelji 
so se kljub temu odločili za model 
soul, ki je drugi najmanjši Kijin mo-
del. Kot so se opravičevali, so morali 
poskrbeti za to, da je imel sveti oče v 
avtu dovolj prostora za noge.

Severna Koreja in Kitajska svojim 
katoličanom nista dovolili potovanja 

v Južno Korejo na papeževo mašo. 
Pjongjang je na papeževo sporočilo 
miru odgovoril z izstrelki kratkega 
dometa, ki so padli v Japonsko mor-
je in so bolj spominjali na politični 
ognjemet kot na resno grožnjo.

Številni kitajski verniki so kljub 
prepovedi odpotovali v Južno Korejo. 
Ko je papeževo letalo letelo nad ki-
tajskim ozemljem, je sveti oče poslal 
pozdrave kitajskemu predsedniku Xi 
Jinpingu in njegovim državljanom 
zaželel mir in blagostanje. »Pozorno 
smo spremljali sporočila papeža Fran-
čiška,« je komentirala tiskovna pred-
stavnica zunanjega ministrstva Hua 
Chunying. »Kitajska je imela vedno 
iskren namen izboljšati odnose z Vati-
kanom in si za to pozitivo prizadeva.«

Že takšen odgovor pomeni napre-
dek v odnosih med Pekingom in Va-
tikanom. Papež Frančišek je prvič v 
Aziji. Njegovi diplomati upajo, da se 
bo na to celino vrnil še večkrat. Pre-
pričani so, da bi se lahko v bližnji pri-
hodnosti peljal v kitajskem električ-
nem avtomobilu, v katerem bo dovolj 
prostora tudi za njegove noge. 

Papež Frančišek je včeraj v 
Seulu beatificiral 124 korejskih 
mučenikov, ki so bili v 18. in 
19. stoletju ubiti, ker so se iz 
konfucianizma spreobrnili v 
krščansko vero. 

Papeževa najboljša maša
Papež Frančišek prvič v aziji  S svojim zgledom ponovno pozval k skromnosti

Mladih je v Sloveniji skoraj 350.000, 
to je 17 odstotkov prebivalstva. 
Brezposelnost ali negotove oblike 
dela, zaradi česar ne morejo naje-
mati posojil in se zato ne morejo 
osamosvojiti, je le nekaj težav, ki 

so jih ob torkovem mednarodnem 
dnevu mladih poudarili tudi v Slo-
veniji. Med mladimi jih ima po lan-
skih podatkih skoraj 15 odstotkov 
visokošolsko izobrazbo, a stopnja 
brezposelnosti kljub temu znaša v 
povprečju 19,1 odstotka, kar je nad 
povprečjem držav članic EU (18,5 
odstotka). 

Prav zaposlovanje naj bi bilo, so-
deč po osnutku koalicijske pogodbe 
bodoče vlade, ključna prioriteta na 
področju mladih, pa tudi, prek sta-
novanjskih zadrug, omogočanje laž-
jega dostopa do prvega stanovanja, 
hkrati pa naj bi se šolski sistem po-
vezal s trgom dela, kar naj bi posre-

dno zmanjšalo tudi beg možganov. 
Lani se je namreč iz države odselilo 
več kot 3300 mladih, nekateri pa, kot 
pišemo na strani 14, v tujini najdejo 
tudi svojo ljubezen. 

Sklepanje partnerskih zvez na-
mreč, kot izpovedujejo naši sogo-
vorniki, po 25. letu, še bolj pa po 30. 
letu starosti ni več tako nezapleteno, 
spontano in sproščeno, kot je na pri-
mer v obdobju srednje šole ali fakul-
tete, saj takrat ne manjka družabnih 
dogodkov in s tem nenehnega spo-
znavanja novih ljudi. Pozneje začne 
družabno življenje usihati: začnejo 
nastajati družine, mladi so obre-
menjeni s službami, v katerih tičijo 

do poznih popoldanskih ur, ali pa z 
množico priložnostnih del, ki jemlje-
jo veliko energije in časa, pa komajda 
omogočajo preživetje. Težko je zla-
sti tistim, ki se s svojim partnerjem 
razidejo po več letih: prijatelji imajo 
zaradi lastnih partnerstev ali družin 
manj časa, zdi se, da so vsi »normal-
ni« moški oziroma ženske že zase-
deni. Kam se torej obrniti, če človek 
ne želi ostati sam? Kako je videti in 
kakšen je lahko izplen spoznavanja 
po spletu ali obiskovanja dogodkov 
za samske? Odgovore smo iskali med 
(nič več) samskimi ženskega in mo-
škega spola. Več na strani 14. 
J. Z. G.

Številni mladi pri nas imajo zaradi različnih razlogov težave s spoznavanjem potencialnih partnerjev. Fotografija je simbolična. Foto Uroš Hočevar

Mladih ne pestijo le eksistenč-
ne, temveč tudi čustvene 
težave. Število samskih od 
osamosvojitve se povečuje, 
med razloge pa mladi navajajo 
predvsem pomanjkanje časa, 
omejeno mobilnost in vztraja-
nje v eni in isti družbi, ki se z 
leti po navadi krči.
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odprta kuhinja

izziv: •  Za slovensko- avstralsko mizo
Okus tedna: •  Mastno,  bolj mastno, frika
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uredništvo: 01 4737305
e-pošta nedelo@delo.si
naročnine: 080 1199
e-pošta narocnine@delo.si

Prezaposleni za iskanje partnerja
težave mladih  Po 25. letu manj priložnosti za nova znanstva – Ven izza štirih sten

Kamor koli gre papež, povsod ga spremljajo navdušene množice. Foto AP


