Sveicam Jūs Sv. Pētera baznīcā, evanģēliski luteriskās
Sv. Pētera un Nikolaja baznīcas Freibergā draudzē.
Mūsu draudzi raksturo intensīvs darbs ar bērniem un
jauniešiem, vairāku draudzes pārstāvju aktīva
līdzdalība korī, Bībeles studiju un citās kopienas
grupās, kā piemēram, baznīcas jauniešu korī, Jaunajā
Draudzē, senioru grupās un vairākos visdažādākajos
muzikālos pasākumos.

Iekštelpas:

Jūs droši vien jau esat pamanījuši mūsu baznīcas
pārsteidzoši mūsdienīgo iekštelpu iekārtojumu. Centrālais joms ir
vienlaicīgi dievkalpojumu telpa, svētku un draudzes sanāksmju zāle.
Zem luktām atrodas tādas draudzes telpas kā Bībeles studiju, jauniešu
un mūzikas telpas. Šeit redzams ļoti uzskatāms piemērs „baznīcai
baznīcā“. Ainu padara pilnīgu virtuve un citas grupu telpas. Kādreizējā
kora telpā bieži tiek rīkotas dažādas izstādes.
Lielu iekštelpu daļu, kā piemēram, ērģeļu balkonu un kanceli Johans
Kristians Faige seniors izveidoja pēc lielā pilsētas ugunsgrēka 1728.
gadā. Viens no viņa veikumiem ir arī tēlnieciskais iekārtojums
Drēzdenes Dievmātes baznīcā. Teodors Kventīns 1896. gadā jūtami
izmainīja mūsu baznīcas iekšējo iekārtojumu. No 1974. līdz 1986.
gadam sakarā ar iekšpilsētas Sv. Pētera un Sv. Nikolaja draudžu
apvienošanu notika izmaiņas par labu mūsdienu formai.

Frīdrihs Press:

Ar sakrālo celtņu iekārtošanu pazīstamais Frīdrihs
Press (1904–1990) no 1974. līdz 1986. gadam iekārtoja
mūsu baznīcas iekštelpas. Zem luktām katrā joma pusē
sešas skulptūras, kuras ataino gaidošo draudzi, ir ar
skatienu pavērstas uz altāri un lielā figūra uz stikla paneļa:
„Augšāmcēlušais Kristus kā pasauļu valdnieks“ (Off. 20).
Pats mākslinieks skulptūru, kura novietota kora telpā un
kura attēlo Kristu kā Dieva kalpu un mocekli, nodēvējis par
„Pēdējo kliedzienu“ (Jes. 52, 13–).

Vēl viena īpašu lieta ir redzama
Rietumu luktā. Darbu pie mūsu Sv. Pētera baznīcas ērģelēm Gotfrīds
Zilbermans pabeidza 1735. gadā. Šajā instrumentā viņš pirmoreiz
īstenoja savā vēlīnajā darba periodā pilnveidoto koncepciju, kas piešķīra
ērģelēm iespaidīgo un pamatīgo baroka
laikmeta skanējumu.
Ērģelēm ir 32 reģistri, kas padara tās par
Zilbermana lielākajām ērģelēm ar diviem
spēles galdiem. Pēc pārmaiņām 19. un 20.
gadsimtā tās tika daļēji pietuvinātas savam
sākotnējam stāvoklim 1993/94. gadā. Lielā,
noslēdzošā restaurācija tika pabeigta 2007.
gadā, un tā atgrieza ērģelēm to agrāko muzikālo krāšņumu. Šīs
Zilbermana ērģeles ir ideāls, nacionāli un starptautiski pieprasīts
instruments, lai interpretētu skaņdarbus sākot ar baroka laikmeta un
beidzot ar Fēliksa Mendelsona-Bartoldī ērģeļmūziku.
No maija līdz oktobrim katru trešdienu uz šī instrumenta notiek
ērģeļspēles paraugkoncerti. Protams, Jums ir iespēja vienoties par
ērģeļu apskatīšanu un nelieliem koncertiem par godu sanākšanām vai
privātiem pasākumiem.

Ēka

un Zvani: Sv. Pētera draudzes baznīca tika uzbūvēta 1190.
gadā iekšpilsētas augstākajā vietā kā romāņu stila bazilika, kas joprojām
daļēji vērojams kora telpā. Pateicoties tam, ka tā atrodas uz
paaugstinājuma, kā arī Rietumu torņa pakāpjveidīgajam galam baroka
stilā, kas beidzas ar garu smaili, baznīca atstāj iespaidu uz visas pilsētas
siluetu. Lielo, 3850 kg smago zvanu 1487. gadā izlēja Osvalds Hiligers.
Mazo, 1940 kg smago zvanu 1570. gadā izlēja viņa mazdēls, Volfs
Hiligers, un abi zvani skan, aicinot uz dievkalpojumu, 2005. gadā
restaurētajā zvanu tornī. Mazāko kustīgo zvanu un lielo stacionāro
zvanu Sv. Pētera baznīcas tornī var dzirdēt vairākkārt dienas gaitā.

Torņi: Noteiktos laikos, kā arī pēc vienošanās ir iespējams apskatīt un
uzkāpt 72 m augstajā Sv. Pētera baznīcas tornī, kas ir augstākais Freibergas vecpilsētā.
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Mēs labprāt atbildēsim arī uz citiem Jūsu jautājumiem. Ar mācītāju iespējams sazināties ar e-pasta starpniecību - pfarrer@petri-nikolai-freiberg.de – vai
pa tel. +49 3731 247859, bet ar Sv. Pētera baznīcas darbiniekiem var sazināties pa tel. 34188. Izvērstu informāciju par mūsu draudzi, ēku, ērģelēm
u.c., kā arī aktuālo dievkalpojumu un pasākumu plānu atradīsiet mūsu mājaslapā: www.petri-nikolai-freiberg.de!

www.petri-nikolai-freiberg.de

Liels paldies par Jūsu izrādīto interesi!

Sv. Pētera un Nikolaja baznīcas Freibergā draudzes galva
Übersetzung: Liene Brokane, Lettisches Zentrum Münster e.V. – vielen Dank!

PETRI-NIKOLAI

Gotfrīda Zilbermana Ērģeles:

Dārgie apmeklētāji!

