
«Výstup do diaľav»

Slowakisch – Slovenčina



« Mariastein 2025 »
– je názov projektu, ktorý v roku 2 015 inicioval benediktínsky kláštor Maria-

stein. Vychádza z biblického prísľubu vstupu do budúcnosti – « Aufbruch ins Weite » 
( žalm 19, 20 – Vyviedol ma na miesto priestranné... ) a je zameraný na budúcnosť 
Mariasteinu:

• Svätyňa Matky Božej a púť.
• Kláštor a jeho mníšska komunita.
• Sprostredkovanie náboženskej orientácie a prehĺbenie viery.
• Ponuka v oblasti duchovnej - náboženská výchova a kultúra, 

zdravie a voľný čas, gastronómia.
• Používanie a správa vlastných budov kláštora.
• Úprava kláštorného námestia a správa parkoviska pri vstupe do obce.



Dnes je za kláštor a púť zodpoved-
ných 16 benediktínskych mníchov. Po-
lovica z nich má viac ako 80 rokov. Vo 
vnútri vlastného kláštora, pri pútiach, 
v penzióne a v kláštornom obchode pra-
cuje približne 25 zamestnancov ( 15 na 
plný úväzok ). Vlastný kláštorný statok - 
majer, kláštorný hotel « Kreuz » a reštau-
rácia « Post » sú prenajaté. 

Mnísi sú zaviazaní sľubom na mníš-
sky rád svätého Benedikta. Stretávajú 
sa päť až šesťkrát denne pri spoločných 
modlitbách a bohoslužbách. Okrem toho 
pracujú v oblasti pútnictva a pastorácie, 
sú zodpovední za organizáciu bohoslu-
žieb, za kláštorný časopis « Mariastein », 
archív a kultúrne pamiatky, podieľajú sa 
pri výuke a ďalšom vzdelávaní a sú členmi 
viacerých cirkevných výborov.



Mariastein je pútnickým miestom už od 
neskorého stredoveku. Srdcom svätyne je 
skalná jaskyňa ( Gnadenkapelle - Kaplnka 
milosrdenstva ), kde sa Panna Mária uctieva 
a vzýva ako orodovníčka. Okolo roku 1 640 
prišli do Mariasteinu benediktíni z Beinwilu 
SO. Vybudovali tu kláštorný komplex a pút-
nický kostol a odvtedy slúžia pútnikom.



Do Mariasteinu prichádza ročne 
250 000 ľudí. Mnohí navštevujú jaskyňu 
i kostol, aby tu našli pokoj a rozjímanie, 
ticho a útechu, aby sa modlili a prosili, aby 
ďakovali a chválili Boha. 

Iní zasa sa zaujímajú o umenie a kul-
túru, niektorí chcú vychutnať krásu príro-
dy a rozľahlosť krajiny. Mnohí tu trávia aj 
niekoľko dní, aby si oddýchli a zotavili na 
tele i duši, srdci a mysli.



Aj v budúcnosti by mal Mariastein 
zostať miestom, kde ľudia môžu načer-
pať silu a nájsť bezpečie, kde sú vítaní 
a kde je možné stretnúť sa navzájom 
s mnohými ľuďmi.

Preto je pre nás budúcnosť Mariastei-
nu taká dôležitá. Kto sa bude starať o ďal-
ší rozvoj pútnického miesta v budúcnos-
ti? Kto odovzdá náboženské a kultúrne 
dedičstvo Mariastein ďalším generáciám? 
Kto sa postará o optimálne využívanie 
a údržbu budov?

Mníšska komunita to bude môcť ro-
biť ešte niekoľko rokov. A potom? Budú 
musieť zasiahnuť na výpomoc súkrom-
né osoby? Prevezmú ju iné cirkevné in-
štitúcie? Môže verejnosť zaplniť túto 
medzeru?

« Mariastein 2 025 » hľadá odpovede na tieto otázky. 
Ide o celkový projekt, ktorý zahŕňa niekoľko častí:

• Budúcnosť kláštornej komunity.
• Rozšírenie sponzorstva.
• Ďalší rozvoj a nová orientácia púte.
• Spolupráca v oblasti náboženstva a migrácie, ekologické a trvalé 

udržovanie a využívania zdrojov ( poľnohospodárstvo, 
cestovný ruch, zakladanie nových podnikov a firiem ).

• Infraštruktúra: Správa a prestavba vlastných nehnuteľností 
kláštora, úprava kláštorného námestia a parkoviska pri 
vstupe do obce.



Externí odborníci spolupracujú už 
dlhší čas s mníchmi v rôznych pracov-
ných skupinách, aby našli riešenia, ktoré 
poslúžia kláštornej komunite ako základ 
pre jej rozhodnutia.

« Mariastein 2 025 » je projekt, kto-
rého realizácia je plánovaná na niekoľko 
rokov. Mníšske spoločenstvo je závislé 
na aktívnej podpore mnohých. Projekt 
s poradnou funkciou podporuje široký 
patronátny výbor zložený z 34 osôb zo 
všetkých oblastí verejného života, ako aj 
združenie « Priatelia kláštora Mariastein »,

 ktoré má približne 2 500 členov. K tomu 
sa rátajú aj pútnici, ktorí si toto miesto 
obľúbili, a všetci tí, ktorí milujú a oceňujú 
Mariastein a jeho okolie ako miestnu re-
kreačnú oblasť.

Na realizáciu všetkých uvedených 
projektov očakávame investície vo výške 
25 miliónov švajčiarskych frankov ( stav: 
január 2 021 ). Táto suma je potrebná na 
všetky ponuky a aktivity, na nové pod-
niky, na prestavbu budov a na úpravu 
verejných priestorov a plôch, na organi-
záciu a komunikáciu.

Sme vďační za každý príspevok.

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



Kontakt

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

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

Opát Peter von Sury:

« My benediktíni z Mariasteinu už nemôžeme 
zvládnuť tieto veľké a fascinujúce úlohy sami. 
To sa dá dosiahnuť len s ideovou a finančnou 
pomocou mnohých dobrodincov a širokej 
verejnosti. »
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