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Eucharistijos stebuklas

Per šv. Mišias Ludbrege 
1411 metais kunigas suabejojo 
realiu Kristaus Kūno ir Kraujo 
buvimu konsekruotuose 
eucharistiniuose pavidaluose. 
Iškart po konsekracijos vynas 
pavirto Krauju. Dar ir šiandien 
ši brangi stebuklingoji Kraujo 
relikvija traukia tūkstančius 
tikinčiųjų: kasmet rugsėjo 
pradžioje visą savaitę tuomet 
įvykusio stebuklo atminimui 
pagerbti švenčiama „Sveta 
Nedilja“ (Šventasis 
sekmadienis).

udbrege 1411 metais grafo Batjanio pilies 
koplyčioje, kunigas celebravo Mišias. 
Konsekruodamas vyną jis suabejojo 
transsubstanciacijos tiesa, ir vynas taurėje 
pavirto Krauju. Nežinodamas,  ką  daryti, 

nusprendė įmūryti relikviją į sieną už altoriaus. 
Darbininkas, kuris tą darbą darė, prisiekė 
niekam neprasitarti. Kunigas irgi laikė įvykį 
paslaptyje ir atskleidė ją tik mirdamas. Žinia 
greitai pasklido, ir į Ludbregą pradėjo keliauti 
maldininkai. Šventasis Sostas parvežė relikviją į 
Romą, kur ji išbuvo kelerius metus, bet 
Ludbrego ir aplinkinių vietovių gyventojai 
piligrimystes į pilies koplyčią tęsė. Pačioje XVI a. 
pradžioje, per popiežiaus Julijaus II pontifikatą, 
Ludbrege   buvo   sušaukta komisija   ištirti 
faktų,  susijusių      su    Eucharistijos     stebuklu. 

Daug  žmonių  paliudijo  apie patirtus 
stebuklingus išgydymus, kai meldėsi prie 
relikvijos. 1513 m. balandžio 14 d. popiežius 
Leonas X paskelbė bulę ir leido garbinti šią 
šventąją relikviją, kurią pats ne sykį buvo nešęs 
procesijose Romos miesto gatvėmis. Relikvija 
buvo sugrąžinta į Kroatiją.

XVIII a.  šiaurinę   Kroatiją   nusiaubė 
maras. Žmonės šaukėsi Dievo pagalbos, tą patį 
darė ir Kroatijos parlamentas. Per sesiją, surengtą 
Varazdino mieste 1739 m. gruodžio 15 d., 
parlamentarai padarė įžadą pastatyti Ludbrege 
koplyčią eucharistinio stebuklo atminimui, jei 
maras   liausis.  Maro   grėsmė   išnyko,  bet 
įžadas     buvo     išpildytas   tik    1994   metais,  
Kroatijoje   atkūrus      demokratinę      santvarką.

2005 metais dailininkas Marijanas Jakubinas 
nutapė Paskutinės Vakarienės freską, o vietoj 
apaštalų pavaizdavo kroatų šventuosius ir 
palaimintuosius. Šv. apaštalo Jono vietoje 
matome pal. Ivaną Merzą, kurį 2005 metais 
Romoje vykęs Vyskupų sinodas įtraukė į 18 
svarbiausių Eucharistijos šventųjų sąrašą. 
Paveiksle Kristus rankoje laiko monstranciją 
su eucharistinio stebuklo relikvija.
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Brangiausiojo Kraujo relikvija, nuo 1721 metų laikoma 
monstrancijoje-relikvijoriuje, kurį grafienės Eleonoros Batthyani-
Strattman užsakymu pagamino Augsburgo auksakalių gildija. 
Grafienė jį padovanojo Ludbrego bažnyčiai.

Freska, vaizduojanti stebuklo sceną

1753 metais Batjanių šeima pasamdė Mihaelį Pecką dekoruoti 
pilies koplyčią, kurioje įvyko stebuklas, freskomis.

Batjanių pilies koplyčia, 
kurioje įvyko stebuklas

Batjanių šeimos pilies 
koplyčios interjeras

Freska, vaizduojanti procesiją Romoje 1513 metais,  kur 
popiežius Leonas X neša brangiąją relikviją miesto gatvėmis
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Eucharistijos stebuklas

Kraujo relikvija, 
likusi visiškai 
sveika, nepakitusi 
saugoma 
monstrancijoje, 
kurią 1721 m. 
užsakė grafienė 
Eleonora 
Batthyany-
Strattman.
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Paskutinė Vakarienė Ludbrego Brangiausiojo 
Kraujo šventovėje. Dailininkas Marijan Jakubin.

Ludbrego Brangiausiojo Kraujo šventovė

Šventovės interjeras

Kasmetinė procesija rugsėjo mėnesį, per Sveta Nedilja šventę
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