Bisernoporočno slavje Elizabete in Martina Ješovnik iz Voličine
Prispeval Administrator
Sobota, 22 November 2014 00:00 - Zadnjič posodobljeno Petek, 05 December 2014 14:08

V soboto 22. novembra 2014, sta v krogu domačih in prijateljev praznovala 60 let zakonskega
življenja Elizabeta in Martin Ješovnik. Tako, kot pred 60. leti, sta tudi sedaj svojo »večno«
zaobljubo opravila v cerkvi Sv. Ruperta v Voličini, kjer je civilni del obreda opravil župan Občine
Lenart mag. Janez Kramberger, cerkvenega ob zahvalni maši pa gospod župnik Jože Muršec.

MARTIN JEŠOVNIK, se je rodil 20.09.1931 v Benediktu v Slovenskih goricah. Leta 1933 se je
družina preselila v Voličino št. 3, kjer je otroštvo preživljal z dvema bratoma Frančekom in
Jožetom. Osnovno šolo je obiskoval v Voličini. Leta 1952 se je zaposlil v MTT Maribor, nato je
nekaj let delal v Avstriji in se kasneje vrnil k družini ter se zaposlil pri Jugoslovanskih
železnicah, sedanjih Slovenskih železnicah. Leta 1990 se je upokojil.

ELIZABETA JEŠOVNIK, rojena ŠKOFIČ, se je rodila 18.11.1931 v Voličini. Otroštvo je
preživljala v Voličini št. 13, kjer je kot najstarejši otrok živela skupaj z bratoma Viktorjem in
Frančekom ter sestro Alojzijo. Tudi Elizabeta je obiskovala osnovno šolo v Voličini ter po
končani šoli ostala na kmetiji.

Elizabeta in Martin sta se spoznala že v šolskih klopeh. Njuno prijateljstvo je preraslo v
ljubezen. 14. novembra 1954 sta si drug drugemu pred matičarjem in duhovnikom v domači
cerkvi Sv. Rupert-a obljubila večno zvestobo.

Po poroki sta živela na kmetiji pri starših Martina. Že eno leto zatem se je njuna sreča povečala,
saj je na svet prijokala hčerka Lizika. Nato so se odselili na manjšo kmetijo v Pernico, kjer so
živeli 10 let. Med tem časom sta se rodila še sinova Janez in Vinko. Leta 1965 sta se z družino
vrnila na kmetijo v rodno Zg. Voličino št. 8, kjer živita še danes. Leta 1968 sta družino še
povečala, pridružila se jim je hčerka Tina.
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Življenje so jima polepšali še štirje vnuki, dve vnukinji in pet pravnukov.

V veliko veselje jima je, ko se zbere vsa družina, saj si imajo vedno veliko povedati. Njunih
skupnih 60 let je bilo lepih, marsikdaj težkih, pa vendar sta s skupnimi močmi premagovala vse
težave. Potrebno je bilo veliko spoštovanja in razumevanja drug do drugega, kar premoreta še
danes.
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