
Piatok, 26. septembra 2008 
 Od 18.30 hod. do 19.30 hod. sa 

uskutoční pobožnosť za zomrelých 
príslušníkov rodu Trstenský, ktorú bude 
viesť Doc. ThDr. František Trstenský, 
PhD. Pobožnosť sa uskutoční vo 
Františkánskom kostole sv. Juraja 
v Trstenej.

Sobota, 27. septembra 2008
1) Od 8.00 hod. prezentácia účastníkov 

stretnutia v predsále Domu kultúry 
v Trstenej. Počas celého dňa bude 
sprístupnená v zasadačke Domu kultúry 
reinštalovaná výstava  k nedožitej 
storočnici Msgr. V. Trstenského. 
Súčasne budú k dispozícii  dokumenty  
(genealogické tabuľky) a spomienkové 
predmety.

2) O 9.00 hod. položenie kytice na hrob 
Msgr. Viktora Trstenského na Cintoríne 

V poli  v Trstenej.
3) Od 10.00 hod. do 11.15 hod. bude sv. 

omša v Kostole sv. Martina v Trstenej. 
Celebrovať bude J. E. Mons. Andrej 
Imrich, spišský pomocný biskup.

4) O 12.00 hod. zhromaždenie sa  
účastníkov pri dome Msgr. 
V. Trstenského v Trstenej.

5) Od 13.30 hod. do 18.00 hod. v sále 
Domu kultúry v Trstenej sa uskutoční 
konferencia na tému „Trstená a rod 
Trstenský“ s programom:
a) Príhovor primátora mesta Trstená 

Ing. Jozefa Ďubjaka,
b) Denis Pongrácz vystúpi na tému: 

„História rodu Trstenský z Trstenej“, 
c) Doc. ThDr. František Trstenský, PhD. 

s témou: „Budúcnosti, vízie, nádeje 
aj pre rod Trstenský a ich mladých 
príslušníkov“,

d) Ing. Dušan Trstenský prednesie 

príspevok: „Osobné skúsenosti z 
pátrania po predkoch - poukázanie na 
niektoré špecifiká“,

e) Ing. Ján Lenčucha odprezentuje 
prednášku: „História obrazu trstenskej  
Panny Márie“,

f) JUDr. Mikuláš Trstenský vystúpi na 
tému: „Vplyv minulosti na budúcnosť 
rodu“.

g) Vystúpenia predstaviteľov jednotlivých 
vetiev rodu.

6) Diskusia.
7) Záver.

Nedeľa 28. septembra 2008
V nedeľu o 16.00 hod. sú účastníci pozvaní 
mestom Trstená na bezplatný organový 
koncert v Kostole sv. Martina v Trstenej - 
Organ: David di Fiore, Seattle, USA; trúbka 
a trombón: Juraj Mitošinka, František 
Kovács, Ján Kačurák a Marek Bubnič.

Rod Trstenský
a

mesto Trstená
Vás pozývajú na

I. stretnutie príslušníkov rodu 
Trstenský, ich príbuzných a priateľov

konané pod záštitou primátora mesta Trstená
v dňoch 26. až 28. septembra 2008 v Trstenej

Celé stretnutie, ale najmä sv. omša 
a horeuvedené prednášky a diskusia sú voľne 

prístupné pre všetkých záujemcov o dejiny 
Trstenej a rodu Trstenský
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