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Sveiki atvykę į Šv. Petro bažnyčią, Freibergo miestoŠv.
Petro- Šv. Mykolo evangelikų liuteronų parapijos gimtinę.
Mūsų parapija yra ypatingai veikli: aktyviai dirbame su
vaikais ir jaunimu, dauguma parapijiečių dalyvauja chore,
maldos grupėse, jaunimo, senjorų rateliuose bei kituose
užsiėmimuose. Be to, mūsų bendruomenė garsėja įvairių
muzikinių renginių organizavimu.
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alis: Tikriausiai jau pastebėjote
neįprastai modernų mūsų bažnyčios interjero apipavidalinimą. Pagrindinė
bažnyčios nava naudojama trejopai: kaip Šv. Mišių patalpa, kaip erdvė
įvairioms šventėms bei kaip parapijos salė. Kitos mūsų bendruomenės
patalpos, tokios kaip krikščioniškojo mokymo, jaunimo, muzikos kambarys
bei virtuvė, glaudžiasi po bažnyčios emporomis ir puikiai iliustruoja
„Bažnyčia bažnyčioje“ idėją. Buvusiose choro patalpose dažnai vyksta
įvairios parodos.
Pagrindines vidaus interjero dalis – vargonų prospektą ir sakyklą – po 1728
metų Freibergo miesto gaisro suprojektavo vyresnysis Johanas Kristianas
Feigas, kuris, beje, sukūrė ir Drezdeno Šv. Dievo Motinos bažnyčios
skulptūrinį apipavidalinimą. 1896 metais mūsų bažnyčios vidinę išvaizdą
žymiai pakeitė Teodoras Kventinas, o vėliau abi miesto centro – Šv. Petro
bei Šv. Mykolo – parapijas sujungus į vieną, nuo 1974 iki 1986 metų
bažnyčia buvo perstatyta į tokią, kokią ją matote šiandien.
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Pastatas ir Varpai:

Šv. Petro bažnyčia buvo pastatyta 1190 metais
aukščiausiame miesto centro taške kaip romaniško stiliaus bazilika,
kurios liekanas šiandien galima apžiūrėti choro patalpose. Aukštai
iškilusio smailiaviršūnio, pakopinio barokinio stiliaus bokšto dėka
bažnyčia aiškiai dominuoja miesto siluete. Didįjį varpą, kuris sveria
3850 kg, 1487 metais nuliejo Osvaldas Hiligeris. Mažąjį, 1940 kg
sveriantį varpą, 1570 metais pagamino jo anūkas Volfas Hiligeris. Abu
varpai kviečia į Šv. Mišias iš 2005 metais restauruotos varpinės.
Bažnyčios mažasis valandinis bei angliakasių varpai skamba keletą
kartų per dieną.

Frydrichas Presas:

Nuo 1974 iki 1986 metų Šv. Petro
bažnyčios interjero atnaujinimu rūpinosi sakralių pastatų
apipavidalinimu garsėjantis menininkas Frydrichas Presas (1904–
1990). Dvylika po emporomis stovinčių ir laukiančią bendruomenę
vaizduojančių skulptūrų savo žvilgsnius kreipia į altorių bei
bažnyčios centre ant stiklinės pertvaros kabančią figūrą
„Sugrįžtantis Kristus visatos valdovas“ (Apreiškimas Jonui, 20).
Kita prie choro patalpos esanti skulptūra vaizduoja Kristų kaip
kenčiantį Dievo tarną. Pats menininkas Frydrichas Presas pavadino ją
„Paskutiniu šauksmu“ (Izaijas, 52, 13–).
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otfrydo ilbermano argonai: Dar vieną mūsų bažnyčios ypatumą
rasite vakarinėje emporoje – tai žymieji Zilbermano vargonai. Šv. Petro
bažnyčios vargonų statybą 1735 metais pabaigė G. Zilbermanas, taip
įgyvendindamas subrendusį savo vėlyvosios kūrybos konceptą. Orus, į
pagrindą nukreiptas vargonų skambesys atitiko vėlyvojo baroko laikmečio
skonį. Šie 32-jų registrų vargonai yra didžiausi Zilbermano sukurti
dvimanualiai vargonai.
Po XIX ir XX amžių pakeitimų 1993–1994 metais šie vargonai buvo dalinai
atkurti remiantis originalo pavyzdžiu. Didiesiems restauravimo darbams
pasibaigus 2007 metų liepą, vargonai vėl demonstruoja senąją muzikinę
prabangą. Šie Zilbermano vargonai – tai idealus, tiek valstybės, tiek
tarptautiniu mastu žinomas instrumentas, kuriuo atliekami įvairūs muzikiniai
kūriniainuo baroko epochos iki Felikso
Mendelsono Bartoldžio kompozicijų.
Nuo gegužės iki spalio mėnesio, kiekvieną
trečiadienio vidurdienį lankytojai turi galimybę
pasiklausyti Zilbermano vargonų skambesio.
Mielai kviečiame užsisakyti ekskursiją, kurios
metu galima apžiūrėti vargonus ir susipažinti
su jų istorija; ar nedidelį koncertą įvairių
renginių bei privačiomis progomis.

Bokštai:

Tam paskirtomis valandomis ar susitarus iš anksto lankytojai
mielai kviečiami dalyvauti ekskursijoje, kurios metu lipama į 72 m aukščio
didžiausią Freibergo senamiesčio Šv.Petro bažnyčios bokštą.

Jei turite klausimų – mielai kreipkitės. Mūsų parapijos pastoriaus elektroninio pašto adresas: pfarrer @ petri-nikolai-freiberg.de, tel. nr. +49 3731 247859.
Kitiems parapijos darbuotojams galite paskambinti tel. nr. 34188. Išsamų mūsų parapijos prisistatymą, informaciją apie bažnyčios pastatą, vargonus bei
aktualų Šv. Mišių bei renginių planą rasite apsilankę mūsų interneto svetainėje www.petri-nikolai-freiberg.de!
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Dėkojame už Jūsų susidomėjimą,

www.petri-nikolai-freiberg.de

Freibergo Šv. Petro – Šv. Mykolo bažnyčių parapijos valdyba
Übersetzung: Frau Marija Kucikaite von der Botschaft der Republik Litauen – vielen Dank!

PETRI-NIKOLAI

Mieli lankytojai ir lankytojos!

