Bine ați venit în Petrikirche, locașul Bisericii
Evangelică-Lutherane din Freiberg. Parohia noastră,
prin activitățile de copii și tineret, respectiv prin corul
realizat cu implicarea activă din partea membrilor
comunității, își pune amprenta pe diverse grupări,
cum ar fi Colindătorii, Comunitatea Tinerilor, Cercul
Seniorilor, precum și diferite evenimente muzicale.

Interior:

Probabil ați remarcat interiorul deosebit
de modern a bisericii noastre. Nava principală este spațiu de slujbă,
sală festivă și de ședințe în același timp. Sub galerie se află o cameră
de studiu, de tineret și de muzică. Aici ni se deschide imaginea de
"biserică în biserică". O bucătărie precum si alte camere completează
această imagine. În vechea sală de cor, se organizează des diferite
evenimente.
Importante părți a interiorului, de pildă tubulatura orgii sau amvonul
au fost realizate de către Johann Christian Feige după marele
incendiu din 1728. El a realizat printre altele dotarea sculpturală a
Bisericii Doamnei Noastre (Frauenkirche) din Dresda. Theodor
Quentin a modificat în 1826 semnificativ interiorul bisericii noastre.
Între 1974–1986 cu ocazia unificării Parohiilor Sfântu Petru (St. Petri)
și Sfântu Nicolai (St. Nikolai) s-a realizat reconstrucția prin care și-a
dobîndit forma actuală.

Friedrich Press:

artistul renumit despre sculpturile sale sacrale,
Friedrich Press (1904–1990) a transformat între anii
1974 și 1986 interiorul bisericii noastre. Cele
douăsprezece sculpturi pe ambele părți a galeriei,
reprezintă credincioșii în așteptarea lui Hristos. Își
îndreaptă privirea către altar și figura de pe peretele din
sticlă: "reîntoarcerea lui Hristos ca Stăpîn Atotputernic"
(Apoc. 20). Artistul însuși a denumit sculptura din
camera de cor "Ultimul strigăt" (Isaia 52, 13–).

Orga lui Gottfried Silbermann: O altă curiozitate veți observa pe
galeria vestică. Orga bisericii Petrikirche a fost terminată de
Silbermann în 1735. Pe acest instrument a realizat pentru prima oară
concepția lui, conform căreia, un sunet gravitațional și fundamental e
de gustul barocului târziu.
Orga cu 32 de registre este cea mai mare
orgă cu două claviaturi a lui Silberman.
După modificările din secolele 19. și 20. a
fost în anii 1993/94 parțial restaurat în
starea inițială. Cea din urmă restaurare a
putut fi în julie 2007 terminată și a redat
vechea splendoare muzicală a orgii.
Această orgă a lui Silbermann este un instrument ideal, căutat atât pe
plan naţional cât și pe plan internațional pentru interpretarea
diferitelor piese muzicale, de la Barock până la piesele lui Felix
Mendelssohn-Bartholdy. Din mai până octombrie în fiecare miercuri
amiază se țin preludii muzicale pe orga lui Silbermann. Pentru diverse
ocazii oficiale sau private se poate rezerva o prezentare a orgei sau
chiar și mici concerte.

Clădire și Clopote: Parochia St. Petri a fost construită pe cel mai
înalt punct al centrului, ca şi bazilică romană, a cărei rămășițe se pot
vedea încă în sala de cor. Biserica cu postura ei înaltă și cupola
turnului de vest în stil baroc parcă ar încorona, silueta orașului.
Marele clopot a fost turnat de Oswald Hillinger în anul 1487 și
cântărește 3850 kg. Clopotele mic, cu cei 1940 kg provine de la
nepotul lui, Wolf Hillinger, din anul 1570. Ambele clopote cheamă la
slujbă din turnul restaurat în 2005. Micile clopote care semnalizează
ora, se pot auzi de mai multe ori pe zi din Petriturm.
Turnurile: Atât după orarul prestabilit cât și în afara acestuia după
o rezervare prealabilă este posibilă vizitarea turnului Petriturm, care
cu cei 72 metri ai săi, este cel mai înalt turn al centrului istoric al
orașului Freiberg.
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Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție. Parohul poate fi contactat prin adresa email: pfarrer@petri-nikolai-freiberg.de sau la nr. de
telefon:+49 3731 247859, iar personalul Petrikirche prin numărul 34188. O prezentare mai detaliată a parohiei, a clădirii, a orgii, etc, respectiv
programul slujbelor și a evenimentelor organizate obțineți pe adresa www.petri-nikolai-freiberg.de!
Română
Vă mulțumim pentru interesul acordat.
Parohia bisericii Petri-Nikolai din Freiberg
Rumänisch
Übersetzung: Szőcs Zoltán, Târgu Mureş – vielen Dank!
www.petri-nikolai-freiberg.de

PETRI-NIKOLAI

Stimate Vizitator!

