
«НАПРЕД КЪМ ИЗХОДА»

Bulgarisch – БЪЛГАРСКИ



« Мариащайн 2025 » 
– е името на проекта, който Бенедиктинското абатство на Мариащайн изпълнява от 2015 г.  

То е свързано с библейското обещание, гласящо « напред към изхода » ( Псалм 18,20 ), и е ориен-
тирано към бъдещето на Мариащайн в следните аспекти:

• Светостта на Богородица и посещението на светите места
• Манастирът и монашеската му общност
• Приемствеността на религиозната ориентация и задълбочаването на вярата
• Предложенията в областта на религиозната и духовна структура и култура,  

здраве и отдих, а също и гастрономия
• Използването и развитието на сградите, принадлежащи на манастира
• Новото оформление на манастирския площад ( Klosterplatz )  

и управлението на паркинга на входа на селото
Днес цялата отговорност за манастира и по-

сещението на светите места е на 16-те бенедик-
тински монаси. Повече от половината от тях 
са на възраст над 80 години. Около 25 служи-
тели ( 15 щатни бройки ) работят в манастира,  
в къщата за гости и в монашеския магазин.  
В момента фермата, хотел « Kreuz » и ресторант 
« Post », които принадлежат към района на ма-
настира, са отдадени под наем.

На монасите е поверено монашеското 
управление на Св. Бенедикт. Те се събират пет 
или шест пъти на ден за молитва и литургия. 
Освен това управляват посещението на свети-
те места и осигуряват духовното ръководство 
на пътешествениците; те отговарят за органи-
зирането на църковни служби, списанието на 
манастира Мариащайн, поддържането на ар-
хивите и други културни ценности и участват 
в образователни дейности, както и в няколко 
църковни кръга.



250'000 души идват в Мариащайн всяка  
година. Мнозина посещават пещерата и църк-
вата, за да изпитат мира и спокойствието,  
да намерят тишина и утеха, да се молят и упо-
вават, да благодарят и хвалят Бога. 

Други се интересуват от изкуство и култу-
ра; а други искат да се насладят на красотата  
на природата и необятността на пейзажа. 
Много хора прекарват тук няколко дни, за да 
се отпуснат и да заредят батериите си, тялото 
и душата, сърцето и ума си.

Мариащайн е място за посещение на светите  
места от късното Средновековие. Сърцето на светицата  
бие в Параклиса на благодатта, пещера в подножието 
на скалата, на върха на която е построена църквата, 
където Мария е почитана и призована да ходатайс-
тва със своя Син. Около 1640 г. бенедиктинците от  
Беинвил ( SO ) идват в Мариащайн. Те построяват ма-
настира и църквата на посетителите на светите места 
и оттогава обслужват пътешествениците.



Мариащайн трябва да остане място, къде-
то хората могат да намерят сила и сигурност, 
където са добре дошли и където са възможни 
много срещи.

Ето защо бъдещето на Мариащайн е тол-
кова важно за нас. Кой ще се погрижи за раз-
витието на посещението на светите места в 
бъдеще ? Кой ще предаде религиозното и кул-
турното наследство на Мариащайн на след-
ващите поколения ? Кой ще бъде отговорен 
за оптималното използване и поддръжка на 
сградите ?

Монашеската общност ще може да прави 
това още няколко години. И какво би станало 
след това ? Ще се намесят ли частни стра-
ни ? Ще поемат ли други църковни институ-
ции ? Може ли публичната намеса да запълни 
празнината ?

« Мариащайн 2025 » търси отговори на тези въпроси. 
Това е цялостен проект който има за цел укрепване стълбовете на обекта:

• Монашеската общност - увеличаване на спонсорството 
• Посещението на светите места: по-нататъшно развитие  

и преориентация 
• Сътрудничеството: в областта на религията и миграцията,  

екологично и устойчиво използване на ресурсите ( селско стопанство,  
туризъм, създаване на нови компании и предприятия ).

• Инфраструктурата: управление и преобразуване на недвижимите  
имоти на манастира, преустройство на манастирския площад 
 и паркинга на входа на селото

От известно време в различни работни 
групи външни експерти работят с монасите, за 
да измислят решения, които да помогнат на 
монашеската общност да взема решения.

« Мариащайн 2025 » е проект, който ще 
отнеме няколко години. Следователно мона-
шеската общност разчита на силна подкрепа. 
Голяма патронажна комисия, състояща се от 
34 души от всички сектори на обществения 
живот, подкрепя проекта със съвещателни 
правомощия, както и сдружението « Приятели 
на Манастирския манастир », което има около 
2 500 члена. Освен това има пътешественици, 
 

мъже и жени, които са близо до мястото със 
сърцето си, и всички, които обичат и оценяват 
Мариащайн и околностите му като зона за 
отдих.

За изпълнението на този проект очаква-
ме да се инвестират 25 милиона швейцарски 
франка ( от януари 2021 г. ). Тези пари са не-
обходими за всички аспекти, които трябва 
да бъдат разгледани за постигане на цели-
те ни, включително: разработване на нови 
дейности, създаване на нови бизнес вериги, 
преустройство на сгради, проектиране на об-
ществени пространства и площи, организация 
и комуникация.

Много сме благодарни на всякакъв вид 
подкрепа. 

Дарения към сметка в PostFinance: 
CH13 0900 0000 4000 2800 9

Автори: Отец-абат Питър фон Сури, Мариано Чуор
Превод: Rosanna 
Снимка и дизайн:



Лице за контакт

Мариано Чуор ( Mariano Tschuor ) 

Ръководител на проекта « Мариащайн 2025 » 

Klosterplatz 2 | CH-4 115 Mariastein 

mariastein2 025@kloster-mariastein.ch 

+41 79 756 63 00

Дарения към сметка в ( Postfinance ) 

CH13 0 900 0 000 4 000 2 800 9

Отец-абат Питър фон Сури: 

« Ние, бенедиктинците от Мариащайн, вече не можем да  

се справяме сами с тези огромни и завладяващи задачи.  

Това може да стане само с помощта на много благодетели  

и широката общественост. »
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