
Žehnání kfelského kroje 
Při slavnostní mši svaté ke cti Panny Marie Věrné v sobotu 10. května 2014 jsme byli svědky také požehnání kfelských krojů. A 
tak se nejeden může ptát, jaký to má význam. Před samotným žehnáním krojů jsem se podíval na přítomné účastníky sobotní 
slavnosti. Připomněl jsem si tak skutečnost, nad kterou už přemýšlím dlouhou dobu. V našem městě jsme se sešli z mnoha 
končin. Češi, Slováci, Moravané i Slezané, Maďaři i Němci a mnohé jiné národnosti můžeme nacházet mezi občany našeho 
města. Když jsem se díval na tuto různorodost, uvědomil jsem si, že pokud bychom si každý z přítomných oblékli kroj podle 
svých vlastních kořenů, byl by kostel sv. Michaela a Panny Marie Věrné v Ostrově plný mnoha barev a střihů. Byl by to zajisté 
nádherný pohled. 

Před námi ale stáli dva lidé v kroji, který byl kdysi nošený v tomto kraji a v tomto městě. Když jsem se před časem dověděl o 
tom, že je zájem ušít místní kroj, tázal jsem se po okolnostech. Bylo mi sděleno, že se nedaří zjistit jak přesně byli obyvatele 
našeho města krojováni. Moje pátraní nebylo nijak pilné a tak možná existují dostatečné informace i k této otázce. Mě stačilo  
svědectví, že se ví, jak vypadal kroj ve Kfelích. A tak jsem se těšil, až ho uvidím. 

Proč ale žehnání krojů. Odpověď je, dle mého pohledu, v tom, kdo jsme. V našem městě v současnosti žije, pokud dobře 
počítám, už třetí generace nových obyvatel. Kořeny, jak jsem zmiňoval, máme různé. A tak je pozoruhodné, že hledáme 
kořeny a učíme se je nacházet také v tom, co bylo vlastní i pro původní obyvatelstvo. Svědčí to o tom, že si vážíme historie a 
kultury, která je v našem městě skutečně bohatá. Navazujeme na bohatství, které jsme, jak se zdá, přijali za vlastní. Hledáme 
tak sami sebe. 

Žehnání tak poukazuje na hloubku našeho života a svědčí o znovu budování hodnot, které jsou spjaté s naším městem a i 
s jeho historií. Tato událost odhaluje nás samotné. Kfelský kroj se tak stává symbolem našeho hledání sebe sama. Toho, kdo 
jsme a jak si vážíme sami sebe. 

Ať Bůh žehná dobrému dílu i lidem našeho města. 
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