
«Opbrud til det åbne land»

Dänisch – Dansk



« Mariastein 2025 » 
– er navnet på projektet, der blev startet af benediktinerklosteret Mariastein 

i året 2 015. Det står under det bibelske løfte om « opbrud til det åbne land » ( salme 
18,20 ) og er orienteret mod Mariasteins fremtid: 

• Vor Frues helligdom og pilgrimsfærd.
• Klosteret og dets munkesamfund.
• Formidling af religiøs orientering og fordybelse i troen.
• Tilbuddene indenfor åndelig-religiøs dannelse og kultur, 

xsundhed og fritid, gastronomi.
• Brug og forvaltning af klostrets egne bygninger.
• Omlægningen af klostertorvet og forvaltning af parkeringspladsen 

ved landsbyens indgang.



I dag hviler alt ansvar for klosteret 
og pilgrimsfærden på de 16 benedikti-
nermunke. Mere end halvdelen af dem 
er over 80 år gamle. Cirka 25 ansatte 
( 15 fuldtidsstillinger ) arbejder i det indre 
klosterområde, i pilgrimsfærden, i gæ-
stehuset og i klosterbutikken. Klostrets 
egen gård, klosterhotellet « Kreuz » og 
restauranten « Post » er udpagtede. 

Munkene er bundet af St. Benedicts 
klosterregel. De mødes fem til seks gan-
ge om dagen til fælles bøn og gudstje-
neste. Derudover arbejder de indenfor 
pilgrimsfærd og pastoral pleje; de er an-
svarlige for tilrettelæggelsen af guds-
tjenester, for klostermagasinet « Maria-
stein », arkivet og de kulturelle aktiver, 
de er involveret i uddannelse og videre-
uddannelse og i flere kirkeudvalg. 



Mariastein har været et pilgrimssted si-
den slutningen af middelalderen. Hellig-
dommens hjerte slår i klippegrotten ( Nåde-
skapel ), hvor Maria æres og påberåbes som 
forbeder. Omkring 1 640 kom benediktiner-
ne fra Beinwil SO til Mariastein. De byggede 
klosteranlægget og pilgrimskirken og har 
siden tjent pilgrimmene.



Hvert år besøger 250'000 mennesker 
Mariastein. Mange besøger grotten og 
kirken for at falde til ro og komme til re-
fleksion, finde fred og trøst, for at bede, 
takke og prise Gud. 

Andre er interesserede i kunst og kul-
tur; atter andre ønsker at nyde naturens 
skønhed og landskabets vidde. En hel del 
tilbringer et par dage her for at slappe 
af og komme sig i krop og sjæl, hjerte 
og sind.



Mariastein skal blive ved med at 
være et sted, hvor mennesker kan tan-
ke kræfter og finde tryghed, hvor de er 
velkomne og hvor der er mulighed for 
mangfoldige sammentræf.

Derfor er Mariasteins fremtid så vig-
tig for os. Hvem tager sig af den videre 
udvikling af pilgrimsstedet i fremtiden? 
Hvem videregiver Mariasteins religiøse 
og kulturelle arv til de næste generatio-
ner? Hvem er ansvarlig for optimal brug 
og vedligeholdelse af bygningerne?

Klostersamfundet kan gøre dette 
endnu et par år. Og derefter? Vil private 
træde til? Bør andre kirkelige institu-
tioner overtage opgaverne? Eller kan 
offentligheden gøre det? 

« Mariastein 2 025 » leder efter svar på disse spørgsmål. 
Det samlede projekt består af flere dele:

• Klostersamfundets fremtid – udvidelse af sponsoratet.
• Videreudvikling og ny udretning af pilgrimsfærden.
• Samarbejde inden for religion og migration, økologisk og 

bæredygtig brug af ressourcer (landbrug, turisme, tiltrækning
 og etablering af nye virksomheder).

• Infrastruktur: Forvaltning og konvertering af klosterets 
ejendomme, omlægning af klostertorvet og parkeringspladsen 
ved landsbyens indgang.



I nogen tid har eksterne eksperter 
samarbejdet med munkene i forskellige 
arbejdsgrupper om løsninger, der tjener 
som grundlag for klostersamfundets 
beslutninger.

« Mariastein 2 025 » er et projekt, der 
tager flere år at gennemføre. Klostersam-
fundet er afhængig af aktiv støtte. En 
bredt opstillet komité på 34 mennesker 
fra alle områder af det offentlige står til 
rådighed for at rådgive projektet, ligesom 
foreningen « Freunde des Klosters Maria-
stein » ( venner af klosteret Mariastein ) 

med omkring 2'500 medlemmer. Dertil 
kommer pilgrimme, der er blevet glade 
for stedet og alle dem, der elsker og 
værdsætter Mariastein og dets omgivel-
ser som et lokalt rekreativt område.

For at realisere alle projekter regner 
vi med investeringer på 25 millioner 
schweizerfrank ( pr. Januar 2 021 ). Pen-
gene er nødvendige til tilbud og aktivite-
ter, til nye virksomheder, til ombygning 
af bygningerne og til design af offentli-
ge pladser og områder, til organisation 
og kommunikation.

Vi er taknemmelige for enhver donation.

Donationskonto: ( Postfinance )
CH13 0 900 0 000 4 000 2 800 9



Informationer

Mariano Tschuor
Projektleder « Mariastein 2 025 »
Klosterplatz 2
CH-4 115 Mariastein
mariastein2 025@kloster-mariastein.ch
+ 41 79 756 63 00

Donationskonto: ( Postfinance ) 
CH13 0 900 0 000 4 000 2 800 9

Abbed Peter von Sury: 

«Vi benediktinere fra Mariastein klarer ikke 
længere disse store og fascinerende opgaver 
alene. Dette kan kun lykkes med ideel og 
økonomisk støtte fra mange venner og et bredt 
publikum.»
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