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Euharistijsko svetište u Glotovu

Unutrašnjost svetišta

Euharistijsko čudo u mjestu

Godine 1290. u strahu od 
invazije Litvanaca svećenik 
u selu Glotovo zakopao je 
u polje pozlaćeni srebrni 
ciborij u kojem je greškom 
preostala posvećena 
Hostija. Litvanske su trupe 
potpuno uništile i selo i 
crkvu. Nitko od preživjelih 
nije znao za skrivenu 
Hostiju. Tek ju je nakon 
dosta godina slučajno 
pronašao neki seljak dok je 
u proljeće orao polje i to 
zahvaljujući neobičnom 
ponašanju svojih volova 
koji su se prignuli do 
zemlje u klanjanju Hostiji 
koja je isijavala jarku 
svjetlost.

 najstarijim dokumentima u kojima je 
opisano čudo kazuje se da su „volovi vukli plug 
dok je iza njih mirno koračao seljak. Sunce je na 
obzoru već zalazilo bacajući duge sjene. Čovjek 
je podigao pogled i jače potjerao volove koji su 
teško uzlazili uzbrdo. Nakon tolikog posla
– mislio je seljak – imat ćemo kruha. 
Odjednom, plug je zapeo, volovi su povukli jače 
i prevrnuli velik grumen zemlje. Životinje su 
stale kao ukopane. Seljak ih je prvo počeo 
nestrpljivo koriti, a onda je iznenađeno zastao 
kad je primijetio neočekivanu promjenu oko 
sebe. Polje je bilo osvijetljeno kao da je podne, a 
iz zemlje je izlazila vrlo intenzivna svjetlost i 
obasjavala volove koji su klečali. Seljak je počeo 
kopati i primijetio da svjetlo izbija iz malog 

U ciborija prekrivenog zemljom, u kojem se 
nalazila savršeno očuvana Hostija, bijela kao 
snijeg.“   

Vijest o neobičnom događaju 
brzo se proširila među ljudima koji su odmah 
pohitali na to mjesto. Lokalne su vlasti 
organizirale svečanu procesiju u kojoj su htjeli 
Hostiju odnijeti u crkvu u mjesto Dobre 
Miasto. No prema starim zapisima Hostija je 
neobjašnjivo nestala i nađena je na istom 
mjestu kao i prvi put. Događaj je protumačen 
kao Božji znak i na tom je mjestu izgrađena 
mala crkva posvećena Tijelu Kristovu. 
Popularnost Glotova rasla je tijekom stoljeća 
pa je u 18. stoljeću stara srednjovjekovna 

crkva proširena te ju je 24. srpnja 1726. godine 
posvetio biskup Krzysztof  Potocki. Čak i danas 
svetište u Glotovu svake godine privlači brojne 
hodočasnike koji dolaze častiti relikviju Hostije, 
netaknutu od 1290. godine.

Ciborij u kojem se čuva čudesna Hostija. Sa strane su prikazani 
volovi na polju, pognuti u klanjanju Hostiji.


