
I. stretnutie príslušníkov 
rodu Trstenský, ich 

príbuzných a priateľov 

    konané pod záštitou primátora 
mesta Trstená

P O Z V Á N K A

V dňoch 26. až 28. septembra 2008 
v Trstenej na Orave

www.trstensky.sk

Čo ešte pripravil prípravný výbor?

Zástava rodu: Sú pripravené dve vyšívané zástavy rodu. 
Plánujeme ich uložiť na farskom úrade a na mestskom 
úrade. Budú používané pri významných udalostiach mesta 
alebo rodu.

Spomienkové predmety:  Účastníci si môžu zakúpiť  plastovú 
tašku s erbom rodu, ktorá bude obsahovať: odznak rodu, 
kalendárik s erbom rodu na rok 2009, DVD s informáciami 
o rode, ktoré sú uverejnené na internete www.trstensky.sk, 
história rodu v anglickom jazyku, ktorú si účastníci 
môžu nechať zarámovať, erb rodu, knihu „Spomienky 
na monsiňora“. Spomienkové predmety sú v limitovanom 
množstve a budú ponúkané do vyčerpania zásob. Je možné si 
ich zakúpiť pri prezentácii účastníkov. Budú pripravené 
v plastovej taške s erbom rodu.

Faksimile armálnej listiny: Vzhľadom na to, že sa 
nezachovala armálna listina rodu, nechali sme zhotoviť 
historickú rekonštrukcii listiny, vrátane pečate cisára 
Ferdinanda III. Faksimile je zhotovené iba v jednom 
exemplári ako informácia pre účastníkov stretnutia.

Genealogické tabuľky jednotlivých vetiev rodu: Sú 
vytlačené papierové tabuľky jednotlivých vetiev rodu 
vo veľkosti cca 45 cm x 110 cm. Uvedené tabuľky budú 
k dispozícii účastníkom vo vstupnej hale Domu kultúry. 
Účastníci môžu do nich vlastnoručne dopisovať  údaje 
alebo ich opravovať.

Výstava Msgr. V. Trstenského: V priestoroch zasadačky 
Domu kultúry v Trstenej mesto Trstená inštaluje výstavu 
spojenú so životom a dielom Msgr. V. Trstenského 
a  históriou rodu Trstenský.

Ubytovanie:
Účastníci stretnutia majú možnosť ubytovať sa v  Hoteli 
Roháč, Námestie M. R. Štefánika 425, 028 01 Trstená, 
telefón: +421 43 5324961, fax: +421 43 5324962,               
e-mail: info@hotelrohac.sk, rezervacie@hotelrohac.sk 
web: www.hotelrohac.sk. V prípade záujmu o ďalšie 
informácie o možnosti  ubytovania v Trstenej odporúčame 
kontaktovať pána Mikuláša Trstenského z Trstenej na telef. 
čísle 0908 940 545.

Objednanie stola:
Dňa 27. septembra 2008 (sobota)  o 19.30 hod. v 
sále Domu kultúry v Trstenej sa účastníci stretnú na  
Spoločenskom a  kultúrnom podujatí. Počet stolov je 
limitovaný. V prípade záujmu je možné rezervovať si 
stôl u pána Mikuláša Trstenského z Trstenej na telef. 
čísle 0908 940 545.

Občerstvenie:
Dňa 27. septembra 2008 (sobota) v sále Domu kultúry 
v Trstenej je pre účastníkov pripravený obed a večera formou 
švédskych stolov. Švédske stoly sú pripravené pre 200 ľudí. 
Na uvedené občerstvenie môže každý prispieť podľa svojich 
možností. Odporúčame 200 Sk za osobu. Nápoje si každý 
bude hradiť sám. 

Dobrovoľný príspevok:
Pri prezentácii bude urna na príspevky. Za tašku 
so spomienkovými predmetmi sa vloží do urny 300 Sk, 
za občerstvenie 200 Sk za osobu. Pre rodiny s viacerými 
deťmi stačí, ak uhradia finančný príspevok za občerstvenie 
iba za 1 dieťa.
Prípravný výbor ocení aj vyššie dobrovoľné príspevky napr. na 
zástavu rodu, na prenájom miestností, hudbu, poštovné a pod. 

Kontakt:
JUDr. Mikuláš Trstenský, Brusnicová ul. č. 29, 831 01 
Bratislava, mikulas@trstensky.sk, Mobil: 0903706143
Ing. Dušan Trstenský, Tulská ul. č. 97, 974 04 Banská 
Bystrica, dusan.trstensky@slachta.com, Mobil: 0903 755 735
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Najčastejšie otázky, ktoré dostáva prípravný výbor 
od záujemcov o stretnutie:

Kto sa môže zúčastniť tohto stretnutia?

Stretnutie je otvorené a bezplatné pre všetkých 
záujemcov, ktorých zaujíma história rodu Trstenský 
a história Trstenej, vrátane obyvateľov Trstenej a Oravy. 
Prípravný výbor by bol veľmi rád, ak by sa tohto 
podujatia zúčastnili mladí ľudia, aby sa mohli oboznámiť 
s históriou mesta Trstená a rodu Trstenský.

Musím sa zúčastniť celého podujatia?

Nie. Každý si môže vybrať tú časť, o ktorú má záujem.

Je potrebné prihlásiť na I. stretnutie príslušníkov rodu 
Trstenský, ich príbuzných a priateľov?

Nie. Celé podujatie je organizované maximálne 
neformálne.
Záujemca sa prihlási u určenej osoby len v prípade, ak si 
chce:
a) prostredníctvom prípravného výboru zabezpečiť 
ubytovanie (viac na zadnej strane pozvánky),
b) objednať stôl na spoločensko-kultúrnu časť na 
sobotu večer 27. septembra 2008 (viac na zadnej strane 
pozvánky).

Platí sa vložné vopred?

Nie. Príspevok sa zaplatí na mieste a je dobrovoľný. 
Chceme, aby sa podujatia zúčastnili aj viacdetné rodiny 
spolu s deťmi a mladými ľuďmi (viac na zadnej strane 
pozvánky).

„História obrazu trstenskej  Panny Márie“,
g) JUDr. Mikuláš Trstenský vystúpi na tému: „Vplyv 

minulosti na budúcnosť rodu“.
h) Vystúpenia predstaviteľov jednotlivých vetiev rodu:

i) Vetva Trstenský - Francek I,  Ján Trstenský, 
(Višňové, Žilina),

ii) Vetva Trstenský – Liptovská z Bobrovníka: 
Ing. Dušan Trstenský (Banská Bystrica),

iii) Vetva Trstenský - Paľko, Ing. Pavol Trstenský, 
(Martin),

iv) Vetva Trstenský - Kavoň, Mikuláš Trstenský, 
(Trstená),

v) Vetva Trstenský – Liptovská zo Sielnice
Ing. Rastislav Trstenský, (Martin),

vi) Vetva Trstenský - Špirčák, Pavol Trstenský,  
(Trstená),

vii) Vetva Trstenský - Kula, Ing. Peter Trstenský, 
(Tvrdošín),

viii)Vetva Trstenský - Vojt, Ján Trstenský, (Trstená),
ix) Vetva Trstenský - Francek II,  JUDr. Mikuláš 

Trstenský, (Bratislava),
x) Čítanie pozdravných listov.
xi)  Diskusia.
xii) Záver konferencie okolo 18.00 hod.

8) Od 18.00 hod. do 20.00 hod. prestávka. 
9) Od 20.00 hod. v sále Domu kultúry v Trstenej  

Spoločensko-kultúrna časť.
a) Odovzdanie zástav rodu do úschovy mesta 

a farnosti.
b) Schválenie textu a obsahu odkazu pre budúce 

generácie, ktorý bude zamurovaný vo veži Kostola 
sv. Martina v Trstenej.

c) Ukončenie oficiálnej časti stretnutia.
d) Zábava pri hudbe. 
 Večera bude v sále Domu kultúry v Trstenej 

formou švédskych stolov od 20.00 hod.

Nedeľa 28. septembra 2008
V nedeľu už nie je oficiálny program stretnutia. Účastníci 
sú pozvaní mestom Trstená na bezplatný organový koncert 
v Kostole sv. Martina v Trstenej, ktorý sa bude konať o 16.00 
hod. Organ: David di Fiore, Seattle, USA; trúbka a trombón: 
Juraj Mitošinka, František Kovács, Ján Kačurák a Marek Bubnič.

PROGRAM

Piatok 26. septembra 2008
1) Od 18.30 hod. do 19.30 hod. sa uskutoční pobožnosť 

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

2) Po pobožnosti približne od 20.00 hod. bude 
priateľské neformálne stretnutie záujemcov 
v salóniku v Hoteli Roháč v Trstenej.

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

ich príbuzných a známych v sále Domu kultúry 
v Trstenej. Pri prezentácii predaj spomienkových 
predmetov.

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

4) Po sv. omši, približne o 11.30 hod. spoločné 
fotografovanie  účastníkov stretnutia za Kostolom 
sv. Martina.

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

6) Od 12.30 hod. do 13.30 hod. občerstvenie v sále 
Domu kultúry v Trstenej.

7) Od 13.30 hod. do 18.00 hod. v sále Domu kultúry 
v Trstenej konferencia na tému „Trstená a rod 
Trstenský“.
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) Prestávka a občerstvenie.
f) Ing. Ján Lenčucha odprezentuje prednášku: 


