Gottfried Silbermann

Biz Aziz Peter Kilisesi burada hoş geldiniz,
Evanjelik Lutheran Anasayfa. Parish Petri-Nikolai
Freiberg.Bizim toplum bir tarafından yoğun Aktif
katılım yoluyla birçok çocuk ve gençler, Ev grupları
ve diğer koro Kilise üyeleri, Böyle carolers gibi
toplum grupları, Junge Gemeinde, Yaşlılar grupları
ve aynı zamanda çok çeşitli göre müzik etkinlikleri
damgasını vurdu.

İç:

kesinlikle son derece modern bir ihtiyacınız olacak Bizim
kilisenin iç tasarımı fark var. Nef da ibadet için oda, sabit ve büyük
bir topluluk salonu olduğunu. Galeriler arasında kendilerini toplum
salonları gibi Hıristiyan öğretim odası, genç odası ve müzik odası.
Bu çok ifade edilir dan „Kilise kilise“ nin boyutlu görüntü. Bir mutfak
ve Başka bir grup odaları resmi tamamlamak. Eski koro sık sık yer
çeşitli sergilere alır. Organ ve gibi iç Binbaşı parçaları, Johann
Christian Feige d boyalı Minber. Ä. büyük yangından sonra 1728.
He, diğer şeylerin yanı sıra heykel kökenli Dresden Frauenkirche
Yapılandırma. Theodor Quentin değişti 1896 önemli ölçüde
kilisenin iç. 1974–1986 içinde gerçekleştirilmiştir Aziz Peter şehir
topluluklarının birleşmesi ile Bağlantılı ve geçerli biçimde dönüşüm
Aziz Nikolai.

Friedrich Press:

yaygın binaların tasarımında kutsal
tasarlanmış bilinen sanatçı Friedrich Press (1904–1990)
1974 yılından itibaren 1986 yılına kadar, bizim kilisenin iç.
başına Altı bekleme cemaat temsil heykeller galeriler,
büyük sunak ileriye bakmak ve Cam duvar Şekil: „olarak
Mesih'in tekrar geliyor Dünyanın hakimi“ (Rev. 20).
Sanatçının kendi adını taşıyan Istırap olarak Mesih dışarı
koro Heykel Allah'ın kulu „tüm öfke“ (İsa. 52, 13–) gibi, var.

tarafından başka özellik Organı bakın
Batı galeride. Bizim Aziz Peter Kilisesi'nin organı inşa edildi 1735
Silbermann tarafından tamamladı. Bu alet, o fark İlk kez onun geç
yaratıcı fazın olgunlaştı kavramı, Bir ciddi, kilit taşı odaklı Geç
Barok tadı Ses Hesap aldı.
Organ 32
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Silbermann tarafından büyük iki manuel
organı.
Eğer
19. değişiklikler
ve
20. yüzyılda bu yıllarda oldu 1993-1994
kısmen orijinal devlet yaklaştırılır. Büyük,
son restorasyon oldu Temmuz 2007 durdu
ve eski müzik organı oldu Splendor. Bu
Silbermann organı, ulusal ve uluslararası bulunduğu Çok Barok
dönem eserlerinin yorumlanması için bir araç talep Felix
Mendelssohn-Bartholdy'nin organ müzik kadar.
Mayıs ayından ekim, öğlen bir organ başlangıcı için her Çarşamba
yerine Silbermann organı. Sen can, tabii, toplantılar için gibi ya
Özel olaylar, organ kılavuzları ve hatta küçük konserler Sipariş.

Bina Bells:

St. Peter kilise oldu Romanesk tarzında 1190
öncesi kentin en yüksek noktası oluşturulmuş, olan kalıntıları hala
koro odasında görebilir. Tarafından belirlenen kilise yükseltilmiş
konumu ve zengin ile Barok kubbe kademeli Uzun bir noktada biter
Batı Kulesi, kent siluetinin. Büyük çan 1487 yılında Oswald Hilliger
tarafından atıldığı ve 3850 kg ağırlığında. Onun 1940 kg
tarihleri küçük çan 1570 onun torunu Wolf Hilliger, hem çağrı
tarafından 2005 hizmet için çan kulesi restore. küçük saat çan
ve Petri Tower Häuerglocke çeşitli vesilelerle günlük duyulur.

Towers randevu ile de belirli zamanlarda ve Bir rehber

ve
tırmanma 72 metre yüksekliğinde kule Freiberg eski şehrin
Kulesi, Petri mümkün kule.
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Für weitergehende Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung. Unser Pfarrer ist unter pfarrer @ petri-nikolai-freiberg.de
oder Tel. +49 3731 247859, die Mitarbeiter der Petrikirche unter 34188 erreichbar. Eine ausführliche Vorstellung unserer Gemeinde,
Informationen zu Gebäude, Orgel usw. sowie den aktuellen Gottesdienst- und Veranstaltungsplan finden Sie unter:
www.petri-nikolai-freiberg.de!

www.petri-nikolai-freiberg.de

Vielen Dank für Ihr Interesse

Der Kirchenvorstand der Kirchgemeinde Petri-Nikolai zu Freiberg
Übersetzung: Zehra Fröbe, Grafenau – vielen Dank!
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Sevgili ziyaretçiler!

