Jezdecký spolek L. Krušinová
pořádá společně s SDH a obcí Tušovice
po dni 2. října ustáleném papežem Klementem X. roku 1670 uctívat Angeli custodes - anděle strážné, jejichž úcta je doložena poprvé v 9. století

před dnem 6. října zasvěceným svatým Maurovi a Placidovi
Svatý Maur žil v 6. století v Římě, z touhy po duchovním životě vstoupil k benediktinům v klášteře na Monte Cassino a měl dar uzdravovat.
Svatým Benediktem byl vyslán se čtyřmi řeholníky založit klášter do Francie, jehož se stal opatem. Po smrti svatého Benedikta se stal jeho
nástupcem. V roce 1969 byla spojena jeho liturgická památka s památkou svatého Placida, opata benediktinského kláštera v Messině, který byl
usmrcen s bratry Eutychisem, Viktorinem a sestrou Flavií námořními lupiči. Světce připomíná relikviář svatého Maura z 1. třetiny 13. století,
který byl vyroben na zakázku člena rodu Rumigny po získání relikvie svatého Jana Křtitele a svatého Maura z katedrály v Remeši. Průčelí
relikviáře zdobí sošky Ježíše Krista a svatého Maura a na stěnách jsou kruhové medailonky s výjevy ze života svatých. Relikviář byl ukryt v roce
1939 v hradní kapli na zámku v Bečově nad Teplou, v roce 1985 byl nalezen, po deseti letech byl zrestaurován a je vystaven v areálu zámku.

dne 5. října 2019
v Tušovičkách na návsi

12. podzimní setkání lidí a koní
Program s mottem:

„Mizí voda, tráva, koně, jezdci,
nepodléháme však skepsi“
od
od
1.
2.
3.
4.
5.

13 hodin - setkání na návsi, přivítání starostkou obce
13:30 - u rybníčka v Tušovičkách:
soutěž v překonání parkuru - přihlášení 13 30 - věcné ceny do 5. místa
jezdecká ukázka
hry a soutěže pro děti - odměny pro vítěze - svezení na koni i jinak
pouštění draků
opékání špekáčků na ohni při hře na kytaru a zpěvu

Srdečně jste zváni společně přivítat podzim.

Občerstvení zajištěno
Dobrovolně přinesené dobroty k předání u stánku.
Bližší informace:
JS L. Krušinová: Soňa Hájková 773600312, Lenka Krušinová: 607549491, Libuše Krušinová: 318682498
Obec Tušovice: Marie Švejdová:724188064 SDH: Ladislav Švejda: 775 359 868

