
Schwedisch – Svenska 



« Mariastein 2 025 » 
– kallas projektet, som startades av benediktinklostret Mariastein år 2 015.

Det lyder under det bibliska löftet som talar om en « rymlig plats » ( Psalm 18:20 ) 
och är inriktat på Mariasteins framtid:

• Gudsmoderns helgedom och vallfarten.
• Klostret och dess munkbrödragemenskap.
• Förmedlingen av andlig vägledning och trosfördjupning.
• Erbjudandena inom olika områden som andlig-religiös utbildning och kultur, 

hälsa och fritid, gastronomi.
• Användningen och skötseln av byggnaderna inom klosterområdet.
• Den nya utformningen av klostrets torg och skötseln av parkeringen 

vid infarten till byn.



I dag ligger hela ansvaret för klost-
ret och vallfarten på de 16 benediktin-
munkarna. Mer än hälften av dessa är 
över 80 år gamla. Cirka 25 medarbeta-
re ( totalt 15 heltidsanställda ) arbetar 
inom klostrets olika områden, som vall-
farten, gästhuset och klostrets butiker. 
Verksamheterna inom klostrets eget 
jordbruk, klosterhotellet « Kreuz », och 
restaurangen « Post » är utarrenderade.

Munkarna är bundna av den helige 
Benedikts regel. Fem till sex gånger per 
dag samlas de till gemensam bön och 
gudstjänst. Däremellan arbetar de med 
vallfarten och bedriver själavård. De an-
svarar för gudstjänsternas utformning, 
klostertidskriften Mariastein, arkivet 
och kulturskatterna, och de är engagera-
de inom utbildning och vidareutbildning 
och i flera kyrkliga grupper.



Mariastein är sedan senmedeltiden en 
vallfartsort. Helgedomens hjärta ligger 
i klippgrottan ( nådens kapell ), där Maria vör-
das och anropas som förebedjerska. Omkring 
år 1 640 kom benediktinerna från Beinwil SO 
till Mariastein. De uppförde klosteranlägg-
ningen och vallfartskyrkan och står sedan 
dess till pilgrimernas tjänst.



250'000 människor kommer varje år 
till Mariastein. Många söker sig till grot-
tan och kyrkan för att få ro och komma 
till klarhet, för att finna stillhet och tröst, 
för att be och för att få förbön, för att 
tacka och lova Gud. 

Andra intresserar sig för konst och 
kultur, ytterligare andra kanske vill njuta 
av naturens skönhet och det öppna land-
skapet. Många tillbringar ett par dagar 
här, för att koppla av och få återhämt-
ning för kropp och själ, för sinnet och 
tankarna.



Mariastein bör förbli en plats, där 
människor kan hämta kraft och få kän-
na trygghet, dit de är välkomna och där 
många möten är möjliga.

Det är därför som Mariasteins framtid 
är så viktig för oss. Vem kommer i fram-
tiden att ta hand om vidareutvecklingen 
av vallfartsorten? Vem förmedlar Marias-
teins religiösa och kulturella arv till nästa 
generation? Vem ser till att byggnaderna 
används och underhålls på bästa sätt?

Klostergemenskapen förmår att göra 
detta ännu ett par år. Men sedan? Kom-
mer privatpersoner att rycka in? Bör an-
dra kyrkliga institutioner ta över uppgif-
terna? Kan det offentliga fylla luckorna?

« Mariastein 2 025 » söker svar på dessa frågor. 
Det är ett gemensamt projekt, som omfattar flera delar:

• Klostergemenskapens framtid – en utvidgning av 
huvudmannaskapet.

• Vidareutveckling och en ny inriktning av vallfarten.
• Samarbeten inom områdena religion och migration, ekologisk och 

hållbar inriktning på hanteringen av naturtillgångarna ( jordbruk, 
turism, etablering av nya verksamheter och företag ).

• Infrastruktur: drift och användning av klostrets egna fastigheter, 
omgestaltningen av klostrets torg och parkeringsplatsen vid 
infarten till byn.



Sedan en tid tillbaka arbetar utom-
stående experter tillsammans med mun-
karna i olika arbetsgrupper för att hitta 
lösningsförslag som ska ligga till grund 
för klostergemenskapens beslut.

« Mariastein 2 025 » är ett projekt, 
vars förverkligande ligger flera år fram 
i tiden. Klostergemenskapen är därför be-
roende av kraftfullt stöd. En bred, stöd-
jande och rådgivande patronatskommit-
té med 35 personer från det offentliga 
livets alla områden bistår projektet, lik-
som även föreningen « Freunde des Klos-
ters Mariastein » ( Klostret Mariasteins 

vänner ) med cirka 2'500 medlemmar. 
Till detta kommer pilgrimer, som har tagit 
platsen till sitt hjärta och alla de som äls-
kar och uppskattar Mariastein och dess 
omgivningar som rekreationsområde.

För att kunna förverkliga alla projekt 
räknar vi med behöva investera 25 miljo-
ner schweizerfranc, CHF ( i januari 2 021 ). 
Pengarna kommer att användas till er-
bjudanden och verksamheter, till nya 
anläggningar, till ombyggnationer och 
utformningen av de offentliga platserna 
och till organisation och kommunikation.

Vi är ytterst tacksamma för varje form av stöd.

Gåvokonto: Postfinance 
CH13 0 900 0 000 4 000 2 800 9



Kontaktperson

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

Gåvokonto: Postfinance 
CH13 0 900 0 000 4 000 2 800 9

Abbot Peter von Sury:

«  Dessa stora och fascinerande uppgifter klarar 
vi benediktiner i Mariastein inte längre själva. 
De går endast genomföra med hjälp av ideella och 
ekonomiska bidrag från många välgörare och en 
bred allmänhet.  »
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