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Pogled na Alcoy

Crkva izgrađena na mjestu gdje se dogodilo čudo

Euharistijsko čudo u gradu

Euharistijsko čudo koje 
se dogodilo u Alcoyu 
1568. godine odnosi se na 
čudesan pronalazak 
ukradenih posvećenih 
Hostija. Svake se godine 
stanovnici Alcoya 
velikom svečanošću za 
svetkovinu Tijelova 
prisjećaju tog čuda. 
Kuća čovjeka koji je 
počinio svetogrđe 
pretvorena je u kapelicu i 
može je se posjetiti i 
danas. 

ana 29. siječnja 1568. stanovnik Alcoya 
imenom Juan Prats, podrijetlom Francuz, 
trebao je novac pa je potajno ušao u župnu 
crkvu i ukrao mnogo svetih predmeta, između 
ostaloga i dragocjenu srebrnu škrinjicu u kojoj 
su se nalazile tri posvećene Hostije. Juan Prats 
odmah je konzumirao tri Hostije, a škrinjicu je 
sakrio ispod hrpe drva u svojoj staji. Sljedećega 
je dana župnik don Antonio primijetio da se 
dogodila svetogrdna krađa. Uznemiren, odmah 
je zazvonio crkvenim zvonima kako bi ljude 
obavijestio o tome što se dogodilo. Ubrzo su se 
svi stanovnici Alcoya okupili u molitvi ispred 
crkve. Odmah su započeli potragu, ali uzalud. 
Blizu kuće Juana Pratsa živjela je pobožna 
udovica María Miralles koja je imala kip Djeteta 

Isusa. Duboko uznemirena bezbožnim 
djelom, počela se pred kipom intenzivno 
moliti da posvećene Hostije budu vraćene 
mještanima Alcoya. Prošlo je već nekoliko sati 
otkad je započela svoju gorljivu molitvu, kada 
je vidjela kako se ručica Isusova kipa pomiče i 
prstom pokazuje prema kući njezina susjeda, 
Juana Pratsa.

Sva sumnjičava odmah je odlučila 
obavijestiti civilne vlasti o tome što se 
dogodilo. U istom je trenutku župnik, 
potaknut tajanstvenim nadahnućem, otišao u 
vrt kuće Juana Pratsa i ušao u staju. Tražio je 
ispod cjepanica i odmah pronašao srebrnu 
škrinjicu s trima posvećenim Hostijama. 

Juan Prats nije mogao shvatiti kako su se tri 
Hostije ponovno našle u kutiji jer ih je on već 
bio konzumirao, ali se nakon toga pokajao i 
ispovjedio. Dokumenti koji se odnose na čudo 
kao i kip Djeteta Isusa i dalje se čuvaju u 
samostanu Svetoga groba u Alcoyu. 
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Relikvija euharistijskog 
čuda

Pročelje samostana Svetoga 
groba u kojem se čuvaju 
relikvije čuda 

Kip Djeteta Isusa koje je 
pokazalo mjesto na kojem su bile 
Hostije koje je Juan Prats ukrao

Ples koji se održava tijekom 
procesije Isusa od Čuda

Procesija u čast čuda

Oltar na kojem se čuva čudesni 
kipić Djeteta Isusa 


