
«Kutsu laajentumaan»

Finnisch – Suomeksi



« Mariastein 2025 » 
– on Mariasteinin benediktiiniluostarin vuonna 2015 käynnistämän hankkeen 

nimi. Se perustuu raamatulliseen lupaukseen, jossa puhutaan « lähtemisestä avaraan 
paikkaan » ( Ps. 18:20 ), ja on suunnattu Mariasteinin tulevaisuuteen:

• Neitsyt Marian pyhäkkö ja pyhiinvaellus.
• Luostari ja sen luostariyhteisö
• Perehtyminen eri uskontoihin ja uskon syventäminen
• Hengellisen ja uskonnollisen kasvatuksen ja kulttuurin, terveyden 

ja vapaa-ajan, gastronomian aloilla tarjottavat palvelut
• Luostarin omien rakennusten käyttö ja hoito. 
• Luostariaukion uudelleen suunnittelu ja kylän sisäänkäynnin 

pysäköintialueen hallinta.



Nykyään koko vastuu luostarista ja py-
hiinvaelluksesta on 16 benediktiinimun-
killa. Yli puolet heistä on yli 80-vuotiaita. 
Noin 25 työntekijää ( 15 kokopäivätyös-
sä ) työskentelee luostarin sisäalueella, 
pyhiinvaelluskohteessa, vierastalossa ja 
luostarin myymälässä. Luostarin oma 
maatila, luostarihotelli « Kreuz » ja ravin-
tola « Post » on vuokrattu.

Munkit ovat sitoutuneet Pyhän Bene-
dictuksen luostarisääntöön. He kokoon-
tuvat viisi tai kuusi kertaa päivässä yhtei-
seen rukoukseen ja jumalanpalvelukseen. 
Lisäksi he työskentelevät pyhiinvaelluk-
sen ja sielunhoidon parissa; he vastaa-
vat jumalanpalvelusten järjestämisestä, 
Mariasteinin luostarilehdestä, arkistos-
ta ja kulttuurivaroista sekä osallistuvat 
koulutukseen ja täydennyskoulutukseen 
ja useisiin kirkollisiin komiteoihin.



Mariastein on ollut pyhiinvaelluspaikka 
myöhäiskeskiajalta lähtien. Pyhäkön sydän 
sykkii kallioluolassa ( armon kappeli ), jossa 
Mariaa kunnioitetaan ja turvaudutaan hänen 
esirukouksiinsa. Noin vuonna 1640 Beinwil 
SO:n benediktiinit tulivat Mariasteiniin. He 
rakensivat luostarikompleksin ja pyhiinvael-
luskirkon ja ovat siitä lähtien palvelleet py-
hiinvaeltajia. 



Mariasteinissa käy vuosittain 250’000 
ihmistä. Monet vierailevat armon kap-
pelissa ja kirkossa löytääkseen rauhaa, 
hiljaisuutta ja lohdutusta. He tulevat ru-
koilemaan ja anomaan, kiittämään ja ylis-
tämään Jumalaa. 

Toiset ovat kiinnostuneita taiteesta ja 
kulttuurista, toiset taas haluavat nauttia 
luonnon kauneudesta ja avarasta maise-
masta. Monet viettävät täällä muutaman 
päivän rentoutuakseen ja antaakseen ke-
hon ja sielun, sydämen ja mielen levätä.



Mariasteinin pitäisi pysyä paikkana, 
josta ihmiset voivat ammentaa voimaa 
ja löytää turvaa, jossa he ovat tervetul-
leita ja jossa monet kohtaamiset ovat 
mahdollisia.

Sen tähden Mariasteinin tulevaisuus 
on meille niin tärkeä. Kuka huolehtii py-
hiinvaelluspaikan kehittämisestä tule-
vaisuudessa ? Kuka siirtää Mariasteinin 
uskonnollisen ja kulttuuri-perinnön seu-
raaville sukupolville ? Kuka huolehtii ra-
kennusten optimaalisesta käytöstä ja 
kunnossapidosta ? 

Luostariyhteisö pystyy tekemään 
tätä vielä muutaman vuoden ajan. Entä 
sitten ? Ryhtyvätkö yksityishenkilöt toi-
miin ? Ottavatko muut kirkolliset insti-
tuutiot ohjat käsiinsä ? Voiko julkinen 
taho täyttää aukon ?

« Mariastein 2025 » etsii vastauksia näihin kysymyksiin. 
Kyseessä on kokonaishanke, joka koostuu useista osista:

• Luostariyhteisön tulevaisuus – sponsoroinnin laajentaminen 
• Pyhiinvaelluksen jatkokehittäminen ja uudelleensuuntaaminen 
• Yhteistyö uskonnon ja muuttoliikkeen, ekologisen ja kestävän 

luonnonvarojen käytön aloilla ( maatalous, matkailu, 
uusien yritysten ja yritysten perustaminen ).

• Infrastruktuuri: luostarin omistamien kiinteistöjen hallinnointi 
ja muuntaminen, luostariaukion ja kylän sisäänkäynnin 
pysäköintialueen uudelleen suunnittelu.



Erilaisissa työryhmissä on jo jonkin 
aikaa ollut mukana ulkopuolisia asian-
tuntijoita yhdessä munkkien kanssa et-
sien ratkaisuja, jotka auttavat luosta-
riyhteisöä tekemään päätöksiään. 

« Mariastein 2025 » on hanke, jon-
ka toteuttamista suunnitellaan useiden 
vuosien ajan. Luostariyhteisö on riippu-
vainen aktiivisesta tuesta. Hanketta tu-
kee neuvoa-antava laajapohjainen suo-
jelukomitea, johon kuuluu 35 henkilöä 
kaikilta julkisen elämän aloilta, sekä 
Mariasteinin luostarin ystävät -yhdistys, 
johon kuuluu noin 2 500 jäsentä. 

Lisäksi on pyhiinvaeltajia, jotka ovat 
ihastuneet tähän paikkaan, ja kaikkia 
niitä, jotka rakastavat ja arvostavat 
Mariasteinia ja sen ympäristöä lähivir-
kistysalueena. 

Kaikkien hankkeiden toteuttamisek-
si odotamme 25 miljoonan frangin in-
vestointeja ( tammikuusta 2021 alkaen ). 
Rahaa tarvitaan tarjouksiin ja toimintoi-
hin, uusiin yrityksiin, rakennusten muu-
tostöihin, julkisten tilojen ja alueiden 
suunnitteluun, organisointiin ja viestin-
tään. 

Olemme hyvin kiitollisia kaikesta tuesta. 

Lahjoitustili: ( Postfinance ) 
CH13 0900 0000 4000 2800 9



Yhteyshenkilö

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

Lahjoitustili: ( Postfinance )
CH13 0900 0000 4000 2800 9

Apotti Peter von Sury

« Me mariasteiniläiset benediktiinit emme 
voi enää yksin hoitaa näitä suuria ja kiehtovia 
tehtäviä. Tämä onnistuu vain monien 
hyväntekijöiden ja laajan yleisön aatteellisella 
ja taloudellisella avulla. »

©
 S

RF
 / O

sc
ar

 A
le

ss
io

 

Ki
rjo

it
ta

ja
t: 

Ap
ot

ti 
Pe

te
r v

on
 S

ur
y 

| M
ar

ia
no

 T
sc

hu
or

Kä
än

nö
s: 

Ag
ne

s O
es

ch
ge

r u
nd

 L
ei

la
 R

ou
ru

 

Va
lo

ku
va

us
 ja

 s
uu

nn
it

te
lu

: 
TH

G 
Fo

to
gr

af
ie

 | 
to

rs
te

ng
ei

st
.c

om

«Kutsu laajentumaan»


