Návštěva paní Mariny WerbaSporck v kapli sv. Anny v Satalicích

V neděli 23. března 2014 farnost navštívila naši kapli paní Marina WerbaSporck, potomek
donátora satalické kaple hraběte Šporka. Historie kaple sv. Anny je totiž spjata s tímto rodem.
Původní malá kaple sv. Anny byla barokně rozšířena po radostné události, o které pojednává
Vinořská kronika. Podle ní "zde jednou projížděla hraběnka Šporková a poblíž tohoto místa
byla stižena porodními bolestmi a šťastně se jí narodilo dítě. Z vděčnosti k sv. Anně, kterou v
tuto hodinu vzývala jako patronku ku pomoci, složila slib, že tuto malou kapličku rozšíří a
vyzdobí, aby mohla sloužit bohoslužebným úkonům. Svůj slib splnila." Rod Sporcků měl své
zimní sídlo v Hybernské ulici v Praze a letní sídlo v Lysé nad Labem. Přáním hraběnky bylo
porodit dítě v Lysé nad Labem, ale tam kvůli silným porodním bolestem již nedojela.
Nakonec šťastně porodila v kočáře v Satalicích blízko kaple. Poté odjela do Vinoře
k Černínům, aby na jejich zámku po porodu odpočívala. Dítě bylo sice malé a slabé, ale brzy
zesílilo. Z vděčnosti za šťastný konec pak hraběnka splnila svůj slib a kapli sv. Anny rozšířila
a zvelebila.
Šťastnou náhodou se o Vinoři dozvěděla i paní Marina Werba Sporck, prapra...pravnučka
hraběnky žijící ve Vídni a zatoužila se podívat na místa spjatá s minulostí její rodiny.
Navštívila Vinořskou farnost, zúčastnila se nedělní mše od 9 hodin i následného setkání na
faře. Poté odjela do Satalic, kde ji již očekávali místní obyvatelé. V kapli pak páter Pavel
Jančík pohovořil o historii kaple. Paní Marina WerbaSporck poté vyprávěla o své rodině a
jejím vztahům k Čechám. Kromě sídla v Lysé nad Labem měli zámek i na Kuksu. Její syn si
tam dokonce nyní koupil dům, aby byl v blízkosti místa, kde kdysi vybudovali lázně jeho
předkové. Paní hraběnka poděkovala za vřelé přijetí a řekla, že určitě svým příbuzným
povypráví o těchto milých zážitcích z Prahy. Poté následovala modlitba a píseň. Nakonec byla
paní hraběnka pozvána na místní úřad a na oběd.
Děkujeme paní hraběnce za milou návštěvu a všem, kdo tuto událost zorganizovali!
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