
TOTUS TUUS 



u  narodil sa 18. mája 
1920 

u  -mariánsky mesiac 

u  Kostol vo Wadowiciach 
je zasvätený Panne 
Márii - konkrétne - 
Obetovaniu Panny 
Márie 



u  Po smrti matky – 9 
ročný – otec ho berie 
na púť a ukazuje mu 
novú Matku – Pannu 
Máriu 

u  Často tu chodieval: 
u  A hovorieval - že po 

rozhovore s Pannou 
Máriou sa akákoľvek 
ťažkosť - 
nevysvetliteľne 
vyriešila 







u  Ako študent mal 
obavy z Mariánskej 
úcty 

u  sv. Ľudovít Grignon 

u  Čisté sklo 

u  Velebí moja duša 
Pána 

u  Jablko na zlatom 
podnose 



u  Takto vysvetľuje: 

u  „Celá naša dokonalosť spočíva 
v pripodobňovaní sa Kristovi, 
v zjednocovaní sa s ním a v zasväcovaní 
sa mu. Teda najdokonalejšia zbožnosť 
je tá, ktorá nás najdokonalejšie 
pripodobňuje Ježišovi Kristovi, 
zjednocuje s ním a zasväcuje jemu. 
A keďže Mária je zo všetkého stvorenia 
najviac pripodobnená Ježišovi, znamená 
to, že spomedzi všetkých foriem 
zbožnosti najviac zasväcuje 
a pripodobňuje našu dušu Pánovi 
uctievanie Márie, jeho svätej Matky, 
a že čím viac je srdce zasvätené jej, 
tým viac je zasvätené Ježišovi.“ 



u  Ako biskup a pápež si zvolí 
heslo 

u  TOTUS TUUS 

u  Som celý tvoj a všetko, čo 
mám, je tvoje, prijímam ťa 
za svoje všetko, daj mi svoje 
srdce, Mária.  

u  Som celý tvoj a všetko, čo 
mám, je tvoje, môj 
najdrahší Ježišu, skrze 
Máriu, tvoju svätú Matku.  



u  Odovzdať sa dokážeme len vtedy, keď poznáme a dôverujeme. 



u  Po zvolení problém  

s erbom, že tam nemôže byť  

písmeno „M“ 



u  1987 

u  Mariánsky rok 

u  Encyklika RM 





u  Po atentáte pri prvom verejnom 
vyhlásení hovorí: „Zjednotený 
s Kristom, kňazom a obeťou, 
ponúkam svoje utrpenie za 
Cirkev a za svet. Tebe, Mária, 
opakujem – Totus tuus.“ 

u  A do testamentu v tomto období, 
reagujúc na atentát, dopisuje: 
„Oveľa viac cítim, že sa 
nachádzam úplne v Božích rukách 
a neustále zostávam k dispozícii 
svojmu Pánovi, zverujem sa jemu 
v jeho Nepoškvrnenej Matke 
(Totus tuus).“ 



u  Rok po atentáte 

u  FATIMA 

u  2. pokus o atentát 



u  Počas svätého 
roku Vykúpenia 
- 25.3. 1984 v 
Ríme 
zasväcuje svet 
Nepoškvrnené
mu srdcu 
Panny Márie 



u  V roku 2002 vydáva apoštolský 
list Rosarium virginis Mariae, 
vyhlasuje Rok sv. ruženca 
a k tradičnej mariánskej 
modlitbe pridáva 5 tajomstiev 
svetla. 



u  Jeho posledné 
apoštolské cesty 
viedli na 
mariánske 
pútnické miesta: 
14. a 15.8.2004 
prichádza na púť 
do Lúrd 
a následne ešte 
5.10. do Loreta. 



u  Zápas o vernosť TOTUS TUUS 

u  po tracheotómii, keď Ján Pavol II. stratil 
hlas, tak na papier vtedy napísal: „Čo 
ste mi to spravili! Ale hneď dopísal: 
Totus tuus.“ 

u  Zomiera 1 sobotu v mesiaci – tj. 
Mariánsky deň 



Testament  



u  „Bdejte teda, lebo neviete, v  ktorý deň príde váš 
Pán“ (Mt 24, 42) – tieto slová mi pripomínajú 
posledné zavolanie, ktoré príde vo chvíli, keď to 
bude chcieť Pán. Túžim ho nasledovať a  želám si, 
aby ma všetko, čo tvorí môj pozemský život, 
pripravilo na túto chvíľu. Neviem, kedy príde, ale 
ako všetko, tak aj túto chvíľu vkladám do rúk Matky 
môjho Majstra: Totus tuus. V  týchto materských 
rukách nechávam všetko a  všetkých, s  ktorými ma 
spojil môj život a moje povolanie. V  týchto rukách 
nechávam predovšetkým Cirkev, ale aj môj národ 
a  celé ľudstvo... V  živote aj po smrti som Totus 
tuus.“ 



Výzva  a  spytovanie svedomia 
 
 



TOTUS TUUS – druhá časť 



Pozorujem v sebe takú túžbu, že by som chcel 
celkom patriť Bohu? Ako by som naformuloval 
svoju najhlbšiu túžbu a cieľ môjho života?  
  
 



Kto sa to chce celkom odovzdať. Kto si ty - ten, 
ktorý hovorí - som celý tvoj?  
(Pohľad na mňa - kto som v mojich očiach, v 
očiach druhých, v očiach Boha. Kto som - kto sa to 
odovzdáva?)  
  
 



Komu sa to dávam. Kto je pre mňa ten, komu ja 
chcem seba celkom darovať? (Pohľad na Boha - 
kto on je pre mňa.)  
A môžem sa na túto myšlienku pozrieť aj opačne - 
že on sa dáva nejako mne? Celkom celý mne? Ako 
reaguje asi na moju túžbu - celkom sa mu dať? 
  
 



Ako sa mu ja dávam? Chcem sa dať naozaj celkom - 
myslím to úprimne. Čo to pre mňa znamená, že sa mu 
celkom dávam?  Čo je to - to všetko, čo mu chcem dať 
- čo všetko by som vedel vymenovať? Čo všetko si 
myslím, že som mu už odovzdal, a čo všetko som mu 
ešte nedal? Čo všetko mi ešte chýba?  
 


