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Euharistijsko čudo u mjestu

U Ludbregu je tijekom 
svete mise 1411. godine 
neki svećenik posumnjao 
da su u posvećenim 
euharistijskim prilikama 
doista prisutni Tijelo i Krv 
Kristova. Vino se odmah 
nakon posvećenja 
pretvorilo u Krv. Još i 
danas dragocjena relikvija 
čudesne Krvi svake godine 
početkom mjeseca rujna 
privlači tisuće vjernika 
tijekom čitavoga tjedna, 
kada se slavi takozvana 
Sveta Nedjelja u čast 
euharistijskog čuda koje se 
dogodilo 1411. godine.

odine 1411. u kapelici dvorca grofova 
Batthyany u Ludbregu neki je svećenik slavio 
svetu misu. Tijekom posvećenja vina 
posumnjao je u istinitost pretvorbe pa se vino 
u kaležu pretvorilo u Krv. Ne znajući što 
učiniti, dao je zazidati relikviju iza glavnoga 
oltara. Radnika koji je to obavio obvezao je na 
šutnju, a i sâm je sve držao u tajnosti sve do 
samrti. Nakon što je otkrio tajnu, vijest se brzo 
proširila i svijet je počeo hodočastiti u 
Ludbreg. Potom je Sveta stolica naložila da se 
relikvija čuda donese u Rim, gdje je ostala 
nekoliko godina. Narod iz Ludbrega i okolice 
svejedno je nastavio hodočastiti u kapelicu 
dvorca. Početkom 1500. godine, tijekom 
pontifikata pape Julija II., u Ludbregu je 

sazvano povjerenstvo za istraživanje 
događaja povezanih s euharistijskim čudom. 
Mnoge su osobe svjedočile da su čudesno 
ozdravile tijekom molitve u prisutnosti 
relikvije. Dana 14. travnja 1513. godine papa 
Leon X. objavio je bulu kojom dopušta 
štovanje svete relikvije koju je i sam nekoliko 
puta u procesiji nosio ulicama Rima. 
Relikvija je zatim vraćena Hrvatskoj.

U XVIII. je stoljeću 
sjevernu Hrvatsku poharala kuga. Narod se 
utekao Bogu kako bi zatražio pomoć, a isto 
je učinio i Hrvatski sabor koji se tijekom 
zasjedanja u Varaždinu 15. prosinca 1739. 
zavjetovao da će u Ludbregu izgraditi crkvu 

u čast čuda ako kuga prestane. Kuga je 
zaustavljena, no zavjet je izvršen tek 
1994. godine nakon osamostaljenja Hrvatske. 
Slikar Marijan Jakubin naslikao je 
2005. godine u zavjetnoj kapeli veliku fresku s 
motivom Posljednje večere, na kojoj su 
prikazani hrvatski sveci i blaženici. Na mjestu 
svetoga Ivana apostola nalazi se blaženi Ivan 
Merz koji je tijekom Biskupske sinode o 
Euharistiji, održane 2005. godine u Rimu, 
uključen među 18 najznačajnijih svetaca 
Euharistije u povijesti Crkve. Krist na slici u 
ruci drži pokaznicu u kojoj se nalazi relikvija 
euharistijskog čuda.
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Freska na kojoj je prikazan čudesan događaj

Freska na kojoj je prikazana procesija koja se održala u Rimu 1513. godine, 
na kojoj papa Leon X. nosi dragocjenu relikviju ulicama grada

Godine 1753. obitelj Batthyany naručila je od Mihaela Pecka da 
kapelicu dvorca u kojoj se dogodilo čudo oslika freskama koje opisuju 
faze čudesnog događaja.

Relikvija Predragocjene Krvi od 1721. godine čuva se u dragocjenoj 
pokaznici izrađenoj u augsburškoj zlatarskoj školi, koju je naručila 
grofica Eleonora Batthyany-Strattman i poklonila je ludbreškoj crkvi.

Kapelica u dvorcu obitelji 
Batthyany u kojoj se dogodilo 
čudo

Unutrašnjost kapelice dvorca 
obitelji Batthyany


