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Eucharistijos stebuklas įvyko 
Blano (Blanot) kaime 1331 
metais per Velykas, dalijant 
Komuniją. Ostijos dalelė 
nukrito ant staltiesės, 
dengusios Dievo Kūno stalą 
ir priimančiųjų rankas. 
Kunigas norėjo ją paimti, 
bet negalėjo, nes ji pavirto 
Krauju. Dėmė išsiplėtė iki 
Ostijos dydžio. Relikvinis 
audinio gabalas iki šiol 
saugomas Blano kaime.

ažame Blano kaimelyje Otano 
(Autun)  vyskupijoje, Prancūzijos 
gilumoje, XIV a., vyskupas Pierre 
Bertrand įgaliojo kurijos kanclerį Jean 
Jarossier atlikti kanoninį Eucharistijos 
stebuklo, įvykusio tais metais, tyrimą. 
Išliko nuodugnus faktų aprašas.

burnos ant staltiesės nukrito mūsų Viešpaties 
Kūnas.“ Celebrantas greitai priėjo paimti 
Ostijos dalelę, bet tas maždaug penktadalio 
mažos Ostijos dydžio gabaliukas išnyko ir 
vietoj jo pasirodė kraujo lašas.

Tą pamatęs vikaras iš karto 
nusinešė staltiesę į zakristiją ir ėmė tą vietą 
plauti vandeniu. Plovė ir trynė, plovė ir trynė, 
bet dėmė didėjo ir darėsi vis raudonesnė. Jis 
paprašė Thomas Caillot atnešti peilį ir išpjovė 
staltiesės dalį su kruvinu šventosios Ostijos 
atspaudu. Parodęs ją žmonėms, įdėjo į 
relikvijorių ir, labai susijaudinęs, ištarė: 
„Gerieji žmonės, čia yra Brangiausiasis mūsų 
Viešpaties Jėzaus Kristaus Kraujas. Visaip 
bandžiau išplauti, išnaikinti dėmę, bet niekaip 
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Monstrancija su stebuklingąja relikvija

Monstranciją puošiančio 
paveikslo fragmentai

Blano XVII a. relikvijorius, kur 
krištoliniame vamzdelyje 
saugomas Krauju suteptos 
staltiesės fragmentas

Eucharistijos stebuklas
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1331-ųjų metų  Velykų rytą kun. 
Hugues de la Baume, Blano vikaras, aukojo 
pirmąsias dienos Mišias. Duodant Komuniją 
p. Jacquette, Regnaut d‘Effour našlei, Ostijos
fragmentas nukrito ant staltiesės, laikomos
dviejų vyrų, vienas jų buvo Thomas Caillot.
Ponia Jacquette nieko nepastebėjo, tik
Tomas iš šono pamatė nukritusį gabalėlį ir
įspėjo benueinantį kunigą: „Garbingasis tėve,
malonėkite  atsigręžti  į  mus,  nes  iš  ponios

nepavyko to padaryti.
Kasmet per Kristaus Kūno iškilmę relikvija 
išstatoma iškilmingam pagarbinimui. 

Papildoma pastaba: tą Velykų sekmadienį 
komuninėje likusios Ostijos buvo sugrąžintos 
į tabernakulį ir niekada neišdalytos.  Po kelių 
šimtų metų jas rado puikiai išsilaikiusias. 




