Zlatoporočno slavje Ivanke in Jožefa Vreča iz Spodnjega Porčiča
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Skoraj ne moreva verjeti, da je minilo že 50 let najinega skupnega življenja. Sta povedala
zakonca, zlatoporočenca Ivanka in Jožef Vreča iz Spodnjega Porčiča, ko sta skupaj z
najbližjimi sorodniki in prijatelji, 23. junija, praznovala zlato poroko. Oba zlatoporočna obreda,
cerkveni in civilni, sta potekala v cerkvi Sv. Lenarta v Lenartu. Civilni del sta opravila župan
Občine Lenart mag. Janez Kramberger, ki jima je izrekel nekaj
lepih besed, ter jima ob
izročitvi darila občine izročil zlatoporočno listino in tajnica Metka Vurcer, ki je ob poročnem
obredu predstavila življenjsko zgodbo zakoncev. Cerkveni obred ob zahvalni maši je opravil
naddekan Martin Bezgovšek. V svoji pridigi je zakoncema čestital ob njunem zlatem jubileju ter
jima zaželel trdnega zdravja. Ob civilnem obredu so jima pred oltarjem zapele ljudske pevke
Društva upokojencev Lenart. Ob cerkvenem pa je na koru zapel Cerkveni pevski zbor pod
vodstvom organista Lojzeta Peserla.
Jožef Vreča, se je rodil 01. 02. 1937 v Dražen vrhu, kjer je otroštvo preživljal na kmetiji s tremi
brati – Ernestom, Martinom in Tončkom. Ernest je že pokojen. Osnovno šolo je obiskoval pri
Sveti Ani. Po odsluženju vojaškega roka se je zaposlil v Tovarni dušika Ruše, nato v kmetijski
zadrugi v Selnici ob Dravi kot traktorist. Vpisal se je v kmetijsko – mehansko šolo v Mariboru in
jo uspešno končal. Zadnjih petindvajset let je bil samostojni prevoznik pri Ferothermu v Selnici
ob Dravi, kjer je služboval do upokojitve leta 1992.
Ivanka Vreča, rojena Celcer, se je rodila 15. 01. 1944 v Limbušu, je bila posvojena v družino
Plohl. Ima dve sestri – Jožico in Lojzko ter tri brate – Petra, Ota in Milana. Oto in Peter sta žal
že pokojna. Po Plohlovi družini ima tudi sestro Rožo in brata Milana. Osnovno šolo je
obiskovala v Limbušu, pozneje v Rušah. Po končani osnovni šoli se je izučila za prodajalko.
Nekaj časa je delala v trgovini v Selnici ob Dravi, nato v Rušah v samopostrežni, zadnjih
štirinajst let pa v Jeklotehni v Mariboru kot blagajničarka, kjer se je leta 1991 upokojila.
Jožef in Ivanka sta se spoznala v Selnici ob Dravi, kjer sta bila sostanovalca in se zaljubila.
Poročila sta se 23. junija 1962 v Mariboru. V zakonu so se jima rodili trije otroci: Nevenka,
Damjan in Mojca. Razveseljujejo ju tudi vnuki: Aleš, Matej, Sanja, Eva in Jan.
V Selnici sta si zgradila svoj dom, kjer sta živela z družino trideset let. Sedaj pa že triindvajset
let živita v Sp. Porčiču 11, na majhni kmetiji, kjer z veseljem obdelujeta vrt, njivo in sadovnjak.
V veliko veselje jima je, ko se zbere vsa družina, saj si imajo vedno veliko povedati.
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