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« Маріяштайн 2025 » 
– проєкт, що його 2 015 розпочав бенедиктинський монастир Маріяштайн. Гаслом проєкту 

є слова з Біблії, а саме з псалму 18,20: « На місце розлоге вивів мене ». Проєкт спрямований на 
концепцію завтрашнього дня монастиря Маріяштайн, а отже на майбутнє:

• святині Богородиці й місця паломництва.
• обителі й згромадження ченців.
• роботи з релігійного проповідування і поглиблення релігійної віри.
• пропозицій у галузі духовно-релігійної освіти й культури, а також здоров’я,

 дозвілля й гастрономії.
• використання й експлуатації монастирських споруд.
• реорганізації ареалу монастиря й використання паркувального майданчика 

при в’їзді в село.



Досі уся відповідальність за монастир 
і паломництво лежала на 16 ченцях-бенедик-
тинцях. Вік більшості з них – понад вісімдесят 
років. Двадцять п’ять найманих працівників 
( 15 з яких працюють на повну ставку ), зайняті 
у монастирі, включаючи роботу з паломника-
ми, працю в готелі і монастирській крамни-
ці. Сільськогосподарський двір, що належить 
монастиреві, монастирський готель « Кройц » 
і ресторан « Пост » ми здаємо в оренду.

Ченці дотримуються обітниць, чинних для 
монастирів святого Бенедикта. П’ять-шість 
разів на день вони сходяться для спільної мо-
литви й богослужіння. В інший час працюють 
з паломниками як духівники; вони відпові-
дають за організацію і перебіг богослужінь, 
видають монастирський часопис « Mariastein», 
упорядковують архів, дбають про культурні 
пам’ятки, беруть участь в освітніх проєктах 
і різних церковних семінарах.



Починаючи з Пізнього Середньовіччя, Ма-
ріяштайн є місцем прощ. Серце святині б’ється 
у ґроті скелі ( Каплиця Милості ), там поклоняються 
Богородиці, звертаючи до неї свої молитви. Близько 
1 640 року бенедиктинці прийшли до Маріяштайну 
з обителі Байнвіль, яка теж лежить у кантоні Золо-
турн. Вони збудували ареал монастиря й церкву 
для паломників й відтоді служать вірянам, які 
приходять на прощу. 



Щороку Маріяштайн відвідують 250'000 
людей. Чимало з них заходять до ґроту й до 
церкви, щоб заглибитися в себе, знайти тишу 
й розраду, щоб помолитися й висловити про-
хання, славити Бога й дякувати Йому. 

Інші цікавляться мистецтвом і культурою, 
ще інші бажають насолодитися красою приро-
ди, чарівністю довколишніх краєвидів. Багато 
хто проводить тут кілька днів, щоб відпочити 
душею і тілом, серцем і духом.



Маріяштайн мусить залишатися місцем 
зустрічей, де б людей приймали, де вони могли 
б поповнити сили, знайти прихисток. 

Тому нам дуже важливе майбутнє обителі 
Маріяштайн. Хто надалі опікуватиметься роз-
витком місця прощ? Хто предаватиме релігійну 
й культурну спадщину Маріяштайну наступним 
поколінням? Хто потурбується про оптимальне 
використання й утримування споруд?

Чернеча спільнота в змозі виконувати ці 
завдання ще кілька років. А потім? Чи візьме 
цю діяльність у свої руки хтось із приватних 
осіб? Чи слід ці завдання передати у руки інших 
церковних інституцій? Чи може у їхньому вико-
нанні допомогти громадськість?

« Маріяштайн 2 025 » шукає відповіді на ці запитання. 
Це комплексний проєкт, що складається з багатьох частин:

• майбутнє чернечого згромадження – шляхи його розширення.
• розвиток паломництва, новації.
• співпраця у сферах релігії й міграції, екологічне й ощадливе використання 

ресурсів ( сільське господарство, туризм, заснування нових підприємств 
і структур ).

• інфраструктура: експлуатація й зміна функцій деяких монастирських 
будівель ( або їхніх частин ), реорганізація прилеглого до монастиря майдану
 й паркувльного майданчика при в’їзді до села.



Разом з ченцями у складі різних робочих 
груп екстерні фахівці уже розробляють кон-
цепції, що служитимуть підґрунтям для рішень, 
котрі згодом прийматимуть ченці. 

« Маріяштайн 2 025 » – це проєкт, реаліза-
ція якого розрахована на багато років. Чернече 
згромадження потребує в цій роботі активної 
підтримки. Покровительський комітет у кіль-
кості 34 осіб, що працюють в усіх галузях сус-
пільного життя, підтримує проєкт порадами 
так само, як і товариство « Друзі монастиря 
Маріяштайн » у кількості двох з половиною 

тисяч осіб. До них додаються паломники 
й паломниці, яким не байдужа доля обителі, 
а також ті, кому монастир і його околиці припа-
ли до душі як місце відпочинку.

Для реалізації усіх намірів ми сподіваємося 
на інвестиції в розмірі 25 мільйонів франків 
( стан січень 2 021 ). Гроші необхідні для вико-
нання робіт, заснування нових підприємств, 
рефункціоналізації споруд й формування су-
спільних зон і майданів, а також для організації 
робіт і комунікації.

Ми вдячні за кожну пожертву.

Рахунок для пожертв (Post� nance)
CH13 0900 0000 4000 2800 9



Додаткова інформація

Маріано Чуор

Керівник проекту «Маріяштайн 2025»

Klosterplatz 2 | CH-4 115 Mariastein

mariastein2 025@kloster-mariastein.ch

+41 79 756 63 00

Рахунок для пожертв (Postfi nance)

CH13 0 900 0 000 4 000 2 800 9

Абат Петер фон Зурі

«Ми, бенедиктинці обителі Маріяштайн, більше не мусимо 

самотужки вирішувати ці великі й захопливі завдання. 

Адже їх можна вирішити лише з духовною і матеріальною 

допомогою численних покровительок і покровителів, 

а також широкої громадськості.»
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