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6. avgusta sta praznovala 50 let skupnega zakonskega življenja Jožefa in Vincenc Bračič. Svojo
zvestobo sta potrdila pred matičarjem in pred Bogom v cerkvi Sv. Lenarta v Lenartu. Civilni
obred je, ob sodelovanju Metke Vurcer, ki je podala življenjsko zgodbo zakoncev, opravila
podžupanja Občine Lenart Marija Zlodej, cerkvenega pa, ob darovanju zahvalne maše, ob
asistenci domačega župnika in dekana Martina Bezgovška, upokojeni mariborski nadškof dr.
Franc Kramberger, ki ju je, kot rojak iz Šetarove, poročil tudi pred 50-timi leti. Kot je v nagovoru
dejal, je srečen, da je lahko v tem slovesnem obredu ponovno blagoslovil njuno zakonsko
zvezo. Cerkveno slovesnost je s svojim petjem popestril cerkveni pevski zbor, katerega je vodil
Alojz Peserl, ki je zbor tudi spremljal z igranjem na cerkvenih orglah.
Jožefa BRAČIČ, rojena Jančič, se je rodila 02. marca 1935 v Šetarovi očetu Alojzu in materi
Jožefi. Otroštvo je preživljala s sestrama Matildo in Alojzijo ter bratom Feliksom, Stankom,
Ernestom, Ludvikom, Ivanom in Antonom. Šolo je obiskovala v Lenartu. Z mamo Jožefo je
ostala na kmetiji, na kateri živi še danes s svojo družino.
Vincenc BRAČIČ se je rodil 26. marca 1933 v Ivanjševcih očetu Janezu in materi Jožefi.
Otroštvo je preživljal s sestro Jožico in bratoma Janezom in Franckom. Osnovno šolo je
obiskoval v Negovi.
Jožefa in Vincenc sta se spoznala 1960. leta in se odločila za skupno življenjsko pot, zato sta
se 05. avgusta 1961 poročila v cerkvi Sv. Lenarta. Po poroki sta živela in delala v Šetarovi na
kmetiji Jančič, kjer sta si ustvarila družino. Rodili so se jima štirje otroci: Vinko, Janez, Jožica in
Marjeta.
Otroci so si ustvarili družine v občini Lenart ter se pogosto vračajo v domače gnezdo, kjer si je
družino ustvarila najmlajša hčerka Marjeta.
Njuno življenje so polepšali vnukinje: Barbara, Suzana, Natalija, Mirjana, Ana in vnuki Jožef,
Benjamin, Janez in Matej ter pravnukinja Teja, ki so njuno največje bogastvo.
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