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ISUS JE PUT

alelu-aleluja Isus je naš put

Isus je put koji u život vodi

On je put koji svjetlo daje

slijediti njega donosi mir

svjedočit njega težak je trud

hoćemo Krista za svoj put

On će nam biti svjetlo u tami

On će nam biti snaga u kušnji

trebamo ići hrabro za njim 

alelu-aleluja Isus je naš put

želimo reći da svatko zna

da slijedimo Krista, 

On je naš spas

želimo s njim u milenij poć

njegovim svjetlom pobijedimo 
noć

Isus je ljubav koja privlači

kreni za Njim, ljubavlju zrači

s uskrslim Kristom do samoga 
kraja

iz ponora pakla u svjetlosti 
raja



1992 – PRVA OKUPLJANJA

� proglašenjem hrvatske nezavisnosti uvodi se 
vjeronauk u škole

� časna sestra Darija Bota počinje okupljati 
mlade u malim molitvenim skupinama

� prvo hodočašće – 1992. Rim
� susreti četvrtkom postaju redovni i okupljaju 
sve više mladih



SUSRETI ČETVRTKOM

� svaki četvrtak u 20:00, neprekidno već 15 
godina

� dobrodošli su mladi iz svih škola i župa, te svi 
mladi dobre volje



SUSRETI ČETVRTKOM

o molitva

o meditacija

o diskusije

o predavanja

o radionice

o gosti raznih profesija

o rad u skupini

o pripreme za hodočašća

o euharistijska slavlja



SUSRETI ČETVRTKOM – GOSTI

� mons. Marin Barišić
� Stjepan Mesić
� Slobodan Beroš
� Miroslav Buličić
� Ivica Škarić
� Cynthia Hansell Bakić
� Božena Svalina
� Jose Maria Escrive
� dr. Mile Dželalija
� Ivan Mužić
� Petar Balta
� Cvitko Maleš
� Joško Belamarić
� Nensi Ivanišević
� Mirjana Matijević

• mons. Ivan Čubelić
• don Marinko Vidović
• don Alojzije Čondić
• don Jenko Bulić
• don Dražen Balić
• don Mili Plenković
• don Ivan Kešina
• fra Špiro Marasović
• fra Marijan Vugdelija
• fra Stipe Nimac
• s. Juliane i Fidelie
• udruga Novi horizonti
• udruga Grozd
• udruga Plavi Planet

… i mnogi drugi



Nadbiskup Barišić i mladi iz udruge



Molitva s predsjednikom



brat Richard iz Taizea dr. Mile Dželalija

Nensi Ivanišević i Mirjana Matijević Slobodan Beroš



DUHOVNE OBNOVE

� od 1993. organiziraju se višednevne duhovne 
obnove, prvih godina u Vepricu, kasnije u 
samostanu sv. Križa na Čiovu

� tjedan dana uz molitvu, post i druženje
� mladi sami organiziraju život za vrijeme 
obnove (kuhanje, čišćenje, tjelovježba…)

� duhovni voditelji:
� č.s. Darija Bota
� mons. Jure Bogdan
� don Mili Plenković
� don Dražen Balić
� don Jenko Bulić



ČIOVO 1995 – 2001
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SEKCIJE

� kroz godine se u udruzi formiraju sekcije u 
kojima mladi usmjeravaju svoje djelovanje i 
preuzimaju razne odgovornosti

� sekcije:
� karitativna
� ekološka
� dramska
� tehnička
� glazbena – Navjestitelji



KARITATIVNA SEKCIJA

� druženje sa djecom i obilazak dječjih domova:
� Maestral
� Slava Raškaj
� Juraj Bonači

� posjete štićenicima doma Samaritanac
� pomoć u školovanju učenika u Hrvatskoj i Kongu
� prikupljanje pomoći za siromašne
� obilazak i pomoć potrebnim obiteljima
� posjete i druženje sa starijim osobama u domu 

Lovret i po kućama
� donacije za kulturnu baštinu
� donacije za izgradnju crkve hrvatskih mučenika u 

Udbini



KARITATIVNA SEKCIJA



EKOLOŠKA SEKCIJA

� izleti u prirodu
� čišćenje okoliša
� sañenje stabala
� razvijanje ekološke svijesti

Izlet na Paklenicu Čišćenje Marmontove



DRAMSKA SEKCIJA

� Djelovanje:
� predstave
� prezentacija domovine na meñunarodnim 

putovanjima

� Neki od nastupa:
� nastupi na katehetskoj ljetnoj školi, više puta
� nastup povodom zlatne mise mons. Ante Jurića
� božićne predstave, više puta
� nastupi u dječjim domovima
� nastupi u staračkim domovima
� nastupi na svjetskim susretima mladih



DRAMSKA SEKCIJA



TEHNIČKA SEKCIJA

� organiziranje susreta i putovanja
� izrada plakata i panoa
� prikupljanje slika
� izrada i održavanje web stranice

www.isusjeput.hr



NAVJESTITELJI

� od početka su susreti četvrtkom bili obogaćeni 
pjesmom

� kroz godine se formirao sastav Navjestitelji
� brojni nastupi i priznanja

� Santiago de Compostela, festival mladih
� Papafest
� Uskrsfest

� 12 pjesama
� CD pred izdavanjem



NAVJESTITELJI – PJESME

� We have come

� Za nas

� Isuse volim te

� Hvala što jesam

� Vječna ljubav

� Together

1. Isus je put

2. Život

3. Emanuel

4. Isus naš kralj

5. Spas

6. Došli smo, klanjamo se

7.  We have come

8.  Za nas

9.  Isuse volim te

10. Hvala što jesam

11. Vječna ljubav

12. Together



NAVJESTITELJI



ISUS NAŠ KRALJ

Koliko snova uzalud

Još jednom dotičem dno

A samo trebam toplu riječ

Prijatelja iskrenog

Prilaziš srcu slomljenom

U znaku križa slutim spas

I snagom Tvoje molitve

Raña se nada utjeha

Ti krijepiš slabe utjehom

I svem na svijetu nudiš spas

S Kristom u nove pobjeda

Pjevam u nadi dižem glas

PJEVAM JER ZNAM DA POSTOJI 

SVIJET PUN LJUBAVI

POSLUŠAJ U SRCU GLAS

PJEVAM JER ZNAM DA ZOVE ME

VJERUJ MI NE BOJ SE

JA SAM TVOJ PUT ISTINA

ISUS NAŠ KRALJ



HODOČAŠĆA MLADIH

� od samog početka krenulo se na hodočašća

� 48 meñunarodnih putovanja i više od 30 unutar 
domovine

� brojni susreti sa mladima iz cijeloga svijeta

� susreti sa Papom i mnogim biskupima

� susreti sa hrvatskim iseljenicima

� upoznavanje drugih kultura i običaja

� velika europska svetišta:
� Lourdes
� Fatima
� Santiago de Compostela
� Meñugorje



HODOČAŠĆA MLADIH

� Redovna putovanja:
� svjetski susreti mladih
� Taizé – novogodišnji susreti
� susreti hrvatske katoličke mladeži
� hodočašća u Rim na Cvjetnicu
� Meñugorje – meñunarodni festival mladih



RIM – HODOČAŠĆA ZA CVJETNICU

� svake godine, neprekidno od 1992.
� obilazak vječnog grada
� audijencije sa Papom i sudjelovanje na svečanoj 

sv. misi na trgu sv. Petra
� sudjelovanje u procesiji s palmama



RIM 1992 – 2007



ZAJEDNICA TAIZÉ 1993 – 1999

� svako ljeto kroz 7 godina
� susreti sa mladima iz cijele Europe
� molitva i meditacija
� priprema za novogodišnje susrete



TAIZÉ – EKUMENSKI NOVOGODIŠNJI 
SUSRETI

� Održavaju se svake godine u drugom europskom 
gradu

� Udruga sudjeluje od 1992 bez prestanka

1992 Beč

1993 Mőnchen

1994 Pariz

1995 Wrocław

1996 Stuttgart

1997 Beč

1998 Milano

1999 Varšava

2000 Barcelona

2001 Budimpešta

2002 Pariz

2003 Hamburg

2004 Lisabon

2005 Milano

2006 Zagreb



TAIZÉ – NOVOGODIŠNJI SUSRETI



SUSRETI HRVATSKE KATOLIČKE 
MLADEŽI

� prvi susret 1996. u 
Splitu i Solinu

� održava se pod 
vodstvom hrvatskih 
biskupa

� prilika za 
upoznavanje mladih 
iz domovine i iz 
iseljeništva

Susreti 1996-2006

1996 Split

2000 Rijeka

2002 Osijek

2004 Šibenik

2006 Pula



Rijeka 2000. Osijek 2002.

Šibenik 2004. Pula 2006.



SVJETSKI SUSRETI MLADIH

� održavaju se svake tri 
godine u raznim 
dijelovima svijeta

� udruga redovito 
sudjeluje od 1997.

� susret sa Papom
� zahtjevna putovanja

- od 15 do 30 dana

WYD 1997-2005

1997 Pariz

2000 Rim

2002 Toronto

2005 Kıln



PARIZ 1997. 
“Učitelju – gdje stanuješ? Doñite i vidjet ćete!”



RIM 2000.
“I riječ tijelom postade i nastani se meñu nama”



TORONTO 2002. 
“Vi ste sol zemlje… vi ste svjetlo svijeta.”



KÖLN 2005.
“Doñosmo pokloniti mu se”



MEðUGORJE – FESTIVAL MLADIH

� festival okuplja mlade iz cijeloga svijeta uz 
molitvu, pjesmu i svjedočanstva

� svake godine preko 30 tisuća sudionika



PUTOVANJA PO HRVATSKOJ

� upoznavanje hrvatskih gradova
� upoznavanje hrvatske kulturne baštine
� obilazak svetišta, crkava, muzeja i nacionalnih 
parkova

� upoznavanje mladih iz drugih župa
� putovanja:

Zagreb, Dubrovnik, Šibenik, Zadar, Osijek, 
Vukovar, Ilok, ðakovo, Trogir, Nin, Udbina, 
Imotski, Žitnik, Marija Bistrica, Trsat, Visovac, 
Krasno, Paklenica, Slapovi Krke …



Vukovar Nin

VisovacUdbina



OSTALA PUTOVANJA

� 1999 – susret svjetske mladeži ususret trećem 
tisućljeću; Santiago de Compostela

� 2004 – Mariazell - susret katolika srednje 
Europe

� 2005 – Kupres - susret katolika srednje 
Europe

� 2005 – Rim, ispraćaj Pape Ivana Pavla II
� 2005 – susret hrvatskih i slovenskih katolika



Santiago de Compostela Kupres

Brezje Lourdes





ŠTO NAS ČEKA… ☺

� duhovne obnove
� pomoć potrebnima
� hodočašća i ekumenski susreti
� izdavanje CD-a 
� putovanja u pripremi:

� Ženeva – prosinac 2007.
� Rim – ožujak 2008.
� Varaždin – travanj 2008.
� Sydney – srpanj/kolovoz 2008.
� …




