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« Mariastein 2025 »
– kalles et prosjekt som ble startet av benediktinerklosteret Mariastein i året 2 015. 

Det står under det bibelske løftet som taler om at « han førte meg ut i åpent land » 
( salme 18,20 ), og er innrettet mot fremtiden for Mariastein:

• Guds Mors helligdom og valfarten.
• Klosteret og dets munkefellesskap.
• Formidling av religiøs orientering og fordypelse av troen.
• Tilbud i feltene for åndelig-religiøs utdanning og kultur,  

sunnhet og fritid, gastronomi.
• Benyttelse og drift av klosterets egne bygninger.
• Ny utforming av klosterplassen og drift av parkeringsplassen  

ved inngangen til landsbyen.
I dag tynger hele ansvaret for kloster 

og valfart på de 16 benediktinermunke-
ne. Av dem er mer enn halvparten over 
80 år. Rundt 25 medarbeidere ( 15 full-
tidsstillinger ) arbeider inne i klosteret,  
i valfarten, i gjestehuset og i kloster-
butikken. Klosterets egne bondegård, 
klosterhotellet « Kors » og restauranten 
« Post » er forpaktet bort.

Munkene lever etter den hellige Be-
nedikts klosterregel. Fem-seks ganger 
om dagen møtes de til felles bønn og til 
gudstjeneste. I tillegg arbeider de i områ-
dene valfart og sjelesorg; de har ansvaret 
for utformingen av gudstjenestene, for 
klosterets tidsskrift « Mariastein », arkiv 
og kulturgjenstander, de engasjerer seg  
i utdanning og videreutdanning og i flere 
kirkelige organer.



Siden senmiddelalderen er Mariastein 
et valfartssted. Helligdommens hjerte slår  
i klippegrotten ( nådekapell ) hvor Maria blir 
æret og påkalt som forbeder. Rundt år 1 640 
kom benediktinerne fra Beinwil SO til Maria-
stein. De bygget klosteranlegget og valfarts-
kirken og har fra da av stått i tjeneste for 
pilgrimene. 

250'000 mennesker kommer til Maria- 
stein hvert år. Mange søker til grotten og 
kirken for å finne ro og besinnelse, still-
het og trøst, for å be og holde forbønn, for 
å takke og lovprise Gud. 

Andre er interessert i kunst og kultur, 
atter andre vil nyte den vakre naturen 
og det åpne landskapet. Ikke få tilbringer 
et par dager her, for avspenning og bli 
forfrisket på kropp og sjel, hjerte og ånd.



Mariastein skal forbli et sted hvor 
mennesker øser kraft og kan finne trygg-
het, hvor de føler seg velkommen, og 
hvor mange møter er mulig.

Derfor er Mariasteins fremtid så vik-
tig for oss. Hvem er i fremtiden opptatt 
av den videre utvikling av valfartsste-
det? Hvem gir videre Mariasteins reli-
giøse og kulturelle arv til de kommen-
de generasjoner? Hvem sørger for den 
beste bruken og for vedlikeholdet av 
bygningene?

Klosterfellesskapet klarer nok å ta 
det på seg i noen år fremover. Og så? 
Kommer privatpersoner til å trå til? Skal 
andre kirkelige institusjoner overta opp-
gavene? Kan det offentlige fylle hullet?

« Mariastein 2 025 » leter etter svar på disse spørsmålene. 
Det er et totalprosjekt som omfatter flere deler:

• Klosterfellesskapets fremtid – utvidelse av sponsoravtalen.
• Videreutvikling og nyorientering av valfarten.
• Kooperasjoner i områdene religion og migrasjon,  

økologisk og bærekraftig innretning av omgang med ressurser 
( landbruk, turisme, tilknytning til nye bedrifter og firmaer. ).

• Infrastruktur: Ledelse og ny bruk av klosterets egne eiendommer, 
ny utforming av klosterplassen og parkeringsplassen ved  
inngangen til landsbyen.

I ulike arbeidsgrupper har allerede 
eksterne fagfolk i lengre tid arbeidet 
sammen med munkene på løsninger 
som tjener klosterfellesskapet som 
grunnlag for dets avgjørelser.

« Mariastein 2 025 » er et prosjekt 
som trenger flere år for å bli realisert. 
Klosterfellesskapet trenger handlekraf-
tig støtte i dette. En bredt sammensatt 
patronatskomité med 35 personer fra 
alle områder av det offentlige liv bi-
står prosjektet, som også foreningen 
« Kloster Mariasteins venner » med rundt  

2'500 medlemmer. I tillegg kommer pil-
grimene som har stedets vel på hjertet, 
og alle de som elsker og setter pris på 
Mariastein og omgivelsene som sitt  
lokale rekreasjonsområde.

For realiseringen av alle planer regner 
vi med investeringer opp mot 25 mil-
lioner sveitserfranc ( per januar 2 021 ) 
Pengene trengs for tilbud og aktiviteter, 
for nye bedrifter, for ny bruk av byg-
ninger og for utforming av offentlige 
plasser og flater, for organisasjon og 
kommunikasjon.

Vi er svært takknemlige for all støtte.

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



Kontaktperson

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

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

Abbed Peter von Sury:

« Disse store og fascinerende oppgavene klarer  
vi benediktinere i Mariastein ikke lenger alene.  
Det lar seg bare gjøre med ideell og finansiell hjelp 
fra mange velgjørere og en bred offentlighet. »
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