Zlatoporočno slavje Marije in Mirka Zavernik iz Lenarta
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V soboto 27. decembra 2014, sta v krogu domačih in prijateljev praznovala 50 let zakonskega
življenja Marija in Mirko Zavernik. Pred 50. leti sta zakon sklenila v Lenartu. Tokrat sta svojo
»večno« zaobljubo opravila v prostorih gostilne Knuplež v Močni, kjer je zlatoporočni obred
opravil župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger.
Mirko Zavernik, se je rodil 09.11.1939 v Močni, materi Mariji in očetu Juriju. Otroštvo je
preživljal v rodnem kraju skupaj s sestro Marico, ki pa je žal že pokojna. Osnovno šolo je
obiskoval v Pernici, veliko časa preživljal na sosednjem bregu, kjer je bila pravšnja družba za
izvajanje vseh vrst vragolij. Izučil se ja za orodjarja. Zaposlil se je v Metalni Maribor, nato pa bil
do upokojitve v mariborski tovarni TAM. Marija Zavernik, rojena Hojs, se je rodila 31.07.1940 v
Sp. Partinju, materi Katarini in očetu Karlu. Otroštvo je preživljala v rodnem kraju, skupaj z
bratom Karlom in sestrami Emo, Julijano ter Katico, ki pa je zaradi bolezni umrla že pred njenim
drugim letom starosti. Osnovno šolo je obiskovala v Lenartu. Možnosti za nadaljnje šolanje so
bile nične, saj so že kot zelo majhni otroci zaradi bolezni ostali brez očeta in so morali vsi
poprijeti za delo na kmetiji.
Zlatoporočenca sta se spoznala leta 1957, ko sta amatersko igrala v gledališki igri z naslovom
Matija Mataja. Marija je igrala kuharico, Mirko pa lik po imenu Janez. Poročila sta se 22.11.1964
v Lenartu. Po poroki sta živela v Močni pri Mirkovih starših, kasneje pa sta si kupila v Sp.
Partinju svoj prvi »cimprani domek«, za popotnico pa staro kravo in tribarvno muco. 16.08.1969
se jima je rodil prvorojenec Branko. Ko sta spoznala vse radosti otrok, se je 27.11.1970
pridružila še hčerka Nevenka. Leta 1976 sta se Marija in Mirko odločila, da zgradita nov, večji
dom. Vsakdanjik je mineval, Mirko je pridno hodil v službo, Marija pa je skrbela za domače
gospodinjstvo. Dela ni nikoli zmanjkalo, saj je bila potrebna pomoč tako pri Mirkovih starših kot
pri Marijinih. Pomoč pa sta ponudila tudi Sandri, ki je tako dobila novo družino in dom.

Njuno življenje so dodatno polepšali še vnuki Stojan, Rok in Amadej, ter vnukinje Larisa,
Barbara in Anastazija.

V veliko veselje jima je, ko se zbere vsa družina, saj si imajo vedno veliko povedati.

1/1

