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о пра во сла вљу у швеД ској:  
слу чај срп ске пра во слав не цр кве1

Ап стракт: Раз вој пра во сла вља у Швед ској 
ве зу је се за при лив ими гра на та са Бал ка на, 
Бли ског ис то ка и Афри ке то ком че ти ри по
след ње де це ни је 20. ве ка ка да су и осно ва не пр ве 
пра во слав не па ро хи је. Да нас Срп ска Пра во слав
на Цр ква пред ста вља дру гу нај ве ћу пра во слав ну 
цр кву у Швед ској. Циљ овог ра да је да при ка же 
про це се осни ва ња и раз во ја Срп ске Пра во слав
не Цр кве у Швед ској, са по себ ним фо ку сом на 
ње ној ор га ни за ци ји и ак тив но сти ма. Рад се ба
зи ра на ана ли зи ре ле вант не ли те ра ту ре и из
во ра са ин тер не та, те по да та ка до би је них у 
ин тер вју и ма во ђе ним са пред став ни ци ма Срп
ске Пра во слав не Цр кве у Швед ској. 

Кључ не ре чи: пра во сла вље, Швед ска, Срп ска 
Пра во слав на Цр ква, ор га ни за ци ја, ак тив но сти. 

Иа ко при сти гло у 17. ве ку, пра во сла вље се у Швед ској раз ви ло 
тек на кон Дру гог свет ског ра та. Са при ли вом ими гра на та са Бал
ка на, Бли ског Ис то ка и Афри ке то ком ше зде се тих и се дам де се
тих го ди на осно ва не су и пр ве пра во слав не па ро хи је. Про це њу је 
се да да нас у Швед ској жи ви око 400.000 пра во слав них хри шћа на 
оку пље них око раз ли чи тих цр ка ва и њи хов број кон стант но ра сте 

* sa bi na.had zi bu lic @crs.uu.se.
1 Чла нак је на стао као ре зул тат ис тра жи ва ња из ве де ног у скло пу про јек та The 

Im pact of Re li gion: Chal len ges for So ci ety, Law and De moc racy (2008–2018) при Цен тру за 
ис тра жи ва ње ре ли ги је и дру штва Уни вер зи те та у Уп са ли (Cen trum för forsk ning om re li
gion och samhälle, Up psa la uni ver si tet).

Са би на Ха џи бу лић*
Цен тар за ис тра жи ва ње 
ре ли ги је и дру штва  
у Уп са ли,
Уни вер зи тет у Уп са ли, 
Швед ска
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(Аrentzen 2015). Ме ђу цр ква ма ви зан тиј ске тра ди ци је нај број ни ји 
су при пад ни ци Срп ске Пра во слав не Цр кве (СПЦ), што је ујед но 
чи ни и дру гом нај ве ћом пра во слав ном цр квом у Швед ској.2 ње не 
ак тив но сти ко ор ди ни ше Епар хи ја бри тан скоскан ди нав ска. Швед
ско на ме сни штво (Sven ska pro ste ri et) и Швед ска пра во слав на про
вин ци ја (Sven ska or to do xa kyrko pro vin sen) та ко ђе се на ла зе под ју
рис дик ци јом СПЦ. 

Циљ овог ра да је да при ка же про це се осни ва ња и раз во ја СПЦ у 
Швед ској. Фо кус је на ор га ни за ци ји и ак тив но сти ма СПЦ. Рад је ба
зи ран на ана ли зи ре ле вант не ли те ра ту ре и из во ра са ин тер не та, као 
и ма те ри ја ла при ку пље ног у ин тер вју и ма са пред став ни ци ма СПЦ у 
Швед ској спро ве де ним то ком 2017. и 2018. го ди не.3 

У на став ку ра да пр во ће би ти ре чи о пра во сла вљу у Швед ској. На
кон то га ће се го во ри ти о осни ва њу и раз во ју СПЦ у Швед ској. По се бан 
ак це нат би ће ста вљен на Швед ско на ме сни штво и Швед ску пра во слав
ну епар хи ју као де ло ве СПЦ. На кра ју ће би ти при ка за ни ор га ни за ци ја 
и рад СПЦ у Швед ској да нас.4 

1. Пра во слав ни пеј заж Швед ске 

За швед ско дру штво се не би мо гло ре ћи да има ду гу пра во
слав ну тра ди ци ју, иа ко је пр ва пра во слав на па ро хи ја осно ва на још 
1617. го ди не. У то вре ме про те стан ти зам је био др жав на ре ли ги
ја, а Шве ђа ни ма је би ло за бра ње но да бу ду на кло ње ни дру гим ре
ли гиј ским тра ди ци ја ма. Пр ву пра во слав ну па ро хи ју осно ва ла је 
Ру ска пра во слав на цр ква због ду хов них по тре ба при пад ни ка свог 
на ро да ко ји су ван ма тич не зе мље ра ди ли као тр гов ци и по мор ци. 
Исто вре ме но, ова па ро хи ја би ла је и пр ва не лу те ран ска па ро хи ја 

2 Нај ве ћа је Си риј ска Пра во слав на Цр ква. 
3 По треб но је ис та ћи да је ли те ра ту ра о пра во сла вљу у Швед ској по при лич

но оскуд на. По ред Арент зе но ве књи ге из 2015. го ди не по сто је све га че ти ри књи ге 
из да те то ком че тр де се то го ди шњег пе ри о да, а о ко ји ма ће би ти ре чи у на став ку 
тек ста. По ред то га, по сто ји и не ко ли ко по је ди нач них по гла вља, од но сно ра до ва о 
пра во сла вљу (Ru ben son 1992; Аndersson, San der, red. 2005, Аrentzen 2015b). У том 
сми слу, овај рад пред ста вља ва жан по ку шај да се пра во сла вље и по себ но СПЦ у 
Швед ској на уч но осве тле и ти ме до при не се ста ту су и зна ча ју ко ји за слу жу ју. 

4 Ве ли ку за хвал ност ду гу јем свим све ште ни ци ма СПЦ у Швед ској, ко ји су сво
јим ан га жо ва њем и по зи тив ним од но сом пре ма мом ис тра жи ва њу знат но по мо гли у 
при ку пља њу и ана ли зи по да та ка, те при ка зи ва њу ре зул та та ра да. Ме ђу њи ма сва ка
ко из два јам оца Ду ша на Д. Ра ко ви ћа и оца Ми шу (Жив ка) Јак ши ћа.
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осно ва на у швед ском кра љев ству.5 Про ме ном за ко на у дру гој по
ло ви ни 19. ве ка Шве ђа ни ма је омо гу ће но да пре ђу у дру гу хри
шћан ску ре ли гиј ску тра ди ци ју. 

На кон Пр вог свет ског ра та и ре во лу ци је 1917. го ди не број ру
ске по пу ла ци је у Швед ској се уве ћао и та да ру ска па ро хи ја пре ла зи 
у но во о сно ва ни За пад ноевроп ски Си нод Ру ске Пра во слав не Цр кве 
са цен тром у Па ри зу, а под Кон стан ти но пољ ском Па три јар ши јом. 
Но, зна чај ни је про ме не су усле ди ле тек по за вр шет ку Дру гог свет
ског ра та. Го ди не 1947. Естон ска Цр ква у ег зи лу осно ва ла је сво ју 
пр ву па ро хи ју, док је па ро хи ја Фин ске Пра во слав не Цр кве осно ва на 
1958. го ди не. У том пе ри о ду би ло је не ви ше од 10.000 пра во слав них 
хри шћа на (Aret nzen 2015: 50). Са при ли вом рад не сна ге са Бал ка
на то ком ше зде се тих го ди на број пра во слав них се по ве ћао, а пра во
слав не па ро хи је осно ва не су у свим ве ћим ин ду стриј ским ме сти ма 
ју жне и сред ње Швед ске. Кра јем ше зде се тих се осни ва и епар хи ја 
Кон стан ти но пољ ске Па три јар ши је са се ди штем у Сток хол му, за по
тре бе Гр ка на ста ње них у Швед ској. Са рас па дом Со вјет ског Са ве за и 
до ла ском ве ћег бро ја Ру са осно ва на је пр ва па ро хи ја Мо сков ске Па
три јар ши је 1996. го ди не. У но вом ми ле ни ју му Кон стан ти но пољ ска 
Па три јар ши ја је до би ла но вог ми тро по ли та (2014. го ди не), а Ру мун
ска Пра во слав на Цр ква свог пр вог епи ско па (2008. го ди не). 

То ком се дам де се тих и осам де се тих осно ва не су и пр ве па ро
хи је до хал ки дон ских цр ка ва. Пре све га, епар хи ја Си риј ске Пра во
слав не Цр кве, а за тим и па ро хи је Коптске, Ети оп ске и Јер мен ске 
Пра во слав не Цр кве. Си риј ска Пра во слав на Цр ква је већ по чет ком 
де ве де се тих има ла две ар хи е пи ско пи је, а да нас има и два ар хи е
пи ско па.6 Го ди не 2009. Коптска Пра во слав на Цр ква до би ла је свог 
пр вог епи ско па, Аба ки ра. 

Број пра во слав них хри шћа на у Швед ској се не пре ста но по ве ћа
ва. Они су оку пље ни око раз ли чи тих Цр ка ва. Ка да је реч о цр ква
ма ви зан тиј ске (хал ки дон ске) тра ди ци је по сто је цр кве не оп шти не и 
па ро хи је сле де ћих цр ка ва: Бу гар ске Пра во слав не Цр кве, Гру зиј ске 
Пра во слав не Цр кве, Кон стан ти но пољ ске Па три јар ши је, Ру мун ске 
Пра во слав не Цр кве, Срп ске Пра во слав не Цр кве, Ру ске Пра во слав не 
Цр кве под Мо сков ском Па три јар ши јом, Ру ске Пра во слав не Цр кве 
под Кон стан ти но пољ ском Па три јар ши јом, Ан ти о хиј ске Пра во слав

5 Па ро хи ја Kri sti förklaring kyrka и да нас по сто ји у Сток хол му, али на из ме ње
ној адре си. 

6 Обо ји цу си риј ских ар хи е пи ско па СПЦ је од ли ко ва ла ор де ном Све тог Са ве II 
ре да у знак за хвал но сти за по моћ и по др шку ко ју су упу ти ли срп ском на ро ду то ком 
гра ђан ског ра та на про сто ри ма бив ше Ју го сла ви је. 
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не Цр кве, Фин ске Пра во слав не Цр кве, те па ро хи је ко је при па да
ју не ка нон ским ју рис дик ци ја ма Ма ке дон ске Пра во слав не Цр кве, 
Укра јин ске Пра во слав не Цр кве (Ки јев ска Па три јар ши ја), и Ста ро ка
лен дар ске Грч ке Пра во слав не Цр кве. Као за се бан део, под ју рис дик
ци јом СПЦ по сто ји и Швед ско на ме сни штво са сво јим па ро хи ја ма.7 
Од до хал ки дон ских цр ка ва при сут не су: Јер мен ска Апо стол ска Цр
ква, Ери тре јан ска Пра во слав на Цр ква (не ка нон ска), Ети оп ска Пра
во слав на Цр ква, Коптска Пра во слав на Цр ква, Си риј ска Пра во слав на 
Цр ква, те ери тре јан ске пра во слав не па ро хи је под Коптском Цр квом. 
Нај зад, ту су још и до е фе ске цр кве, од но сно Аси риј ска Цр ква Ис то ка 
и Древ на Цр ква Ис то ка.8 Све ове цр кве, са из у зет ком Фин ске Пра во
слав не Цр кве, сма тра ју се ими грант ским цр ква ма. Зна ча јан по мак 
у том сми слу на стао је осни ва њем Швед ског на ме сни штва и пр ве 
швед ске пра во слав не па ро хи је Св. Ане од Нов го ро да под ју рис дик
ци јом СПЦ. Они оку пља ју пра во слав це са иде јом да се пра во сла вље 
ши ри и не гу је на швед ском као бо го слу жбе ном је зи ку.

2. О по че ци ма и раз во ју ра да  
Срп ске Пра во слав не Цр кве у Швед ској

На кон Дру гог свет ског ра та Ср би ја је, као јед на од ре пу бли ка со
ци ја ли стич ке Ју го сла ви је, пред ста вља ла зна ча јан из вор рад не сна ге 
за зе мље за пад не Евро пе. У то вре ме, по себ но то ком ше зде се тих и 
се дам де се тих го ди на, Швед ска по ста је јед на од оми ље них зе ма ља 
де сти на ци је еми гра на та из Ср би је. Ка ко се њи хов број у Швед ској 
кон стант но по ве ћа вао ја ви ла се и по тре ба за пра во слав ном цр кве
ном прак сом. Пр ви ко рак на чи нио је 1967. го ди не та да шњи епи скоп 
за За пад ну Евро пу и Ау стра ли ју, Ла врен ти је (Три фу но вић), по тра
жив ши по моћ од бив шег про те стант ског све ште ни ка Кри сто фе ра 
Кла со на (Chri sto fer Klas son).9 Пет го ди на ка сни је пр ва цр кве на оп

7 Јед на швед ска па ро хи ја по сто ји у кри лу Ан ти о хиј ске Пра во слав не Цр кве. 
8 У по сто је ћој швед ској ли те ра ту ри о пра во сла вљу на ве де ним цр ква ма се по не

кад при дру жу ју и ори јен тал не ка то лич ке цр кве. Ов де, пре све га, ми слим на Хал деј ску 
Ка то лич ку Цр кву, Јер мен ску Ка то лич ку Цр кву, Си риј ску Ка то лич ку Цр кву, Украјн ску 
Ка то лич ку Цр кву и Те ва хе до Ка то лич ку Цр кву. 

9 Кри сто фер Кла сон (1913–1999) је био про те стант ски све ште ник ко ји је пре шао 
у пра во сла вље и као пр ви швед ски пра во слав ни све ште ник по мо гао у осни ва њу СПЦ 
у Швед ској. Он је и осни вач Швед ског на ме сни штва под ју рис дик ци јом СПЦ. Био је 
и све ште ник па ро хи је Св. Ди ми три ја (Den he li ge De me tri os or to do xa församling) у Кри
сти јан ста ду (Kri sti an stad). Пре вео је Ли тур ги ју на са вре ме ни швед ски је зик. Ау тор је и 
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шти на Срп ске Пра во слав не Цр кве осно ва на је у Ве сте ро су (Västerås). 
Исте го ди не осно ва на је и цр кве на оп шти на у Мал меу (Malmö), а већ 
сле де ће, 1973. го ди не, и у Сток хол му (Stoc kholm). Кра јем се дам де
се тих се осни ва цр кве на оп шти на у Ге те бор гу (Göteborg). У де це ни ји 
на кон то га осно ва не су и цр кве не оп шти не у Јен че пин гу (Јönköping) 
и Хел синг бор гу (Hel sing borg). 

Оси ро ма ше на и мар ги на ли зо ва на по зи ци ја СПЦ у зе мљи по ре
кла пре не ла се и на њен по ло жај у Швед ској. Цр кве на ак тив ност је 
умно го ме за ви си ла од лич не ини ци ја ти ве све ште ни ка, те њи хо вих 
спо соб но сти да успе шно од го во ре на раз ли чи те иза зо ве. Отац Дра
ган Ми ја и ло вић, ста ре ши на Хра ма Св. Сте фа на Де чан ског и све ште
ник па ро хи је у Ге те бор гу од ње ног осни ва ња 1979. го ди не, сма тра да 
је овај пе ри од био по себ но зах те ван и те жак:

„До шао сам као пр ви све ште ник ов де. Ни је би ло цр кве, ни
је би ло баш ни че га. У јед ној учи о ни ци из не се мо су пру га и 
ја клу пе и сто ли це, при пре ми мо и са ста ви мо два сто ла и ту 
бу де све та слу жба. У тој учи о ни ци сам слу жио не ких 10 ме
се ци. [...] Сва ко ко је имао би ло ка кав кон такт са цр квом је 
био по тен ци јал ни не при ја тељ си сте ма. Чим до ђе на од мор у 
до мо ви ну од мах је био по зи ван од по ли ци је на ин фор ма тив
ни раз го вор. А ов де је би ло шпи ју на ко ји су при ја вљи ва ли ко 
иде у цр кву. За ни ма ло их је ко до ла зи, шта се при ча и шта ће 
они у цр кви. Сва ко ко је до ла зио био је по тен ци јал ни не при
ја тељ ко му ни зма. Ве о ма је те шко ишло та ко. На Све тог Са ву 
сам се пи тао ка ко ћу ја у учи о ни ци, ово је нај ве ћи пра зник, 
би ће пу но све та, а оно до шло све га сед мо ро љу ди. И по сле 
до шла и два шпи ју на из кон зу ла та да ви де ко је до шао и шта 
се ра ди. [...] Те 1979. го ди не је ме не при ми ло у ку ћу све га 16 
фа ми ли ја да им осве тим во ди цу. По сле 10 ме се ци смо до би ли 
јед ну ка пе лу, ма лу цр кви цу, вла сни штво јед не бол ни це. Би ло 
је ме ста за 180 љу ди и та мо смо би ли око 29 го ди на. По сле 
то га смо слу жи ли го ди ну да на код ме то ди ста, у њи хо вој ка пе
ли ци. [...] У ме ђу вре ме ну, ја сам био до бар при ја тељ са њи хо
вим та да шњим би ску пом ко га је ин те ре со ва ло пра во сла вље, 
па кад је ова са да шња цр ква би ла за про да ју ми смо је до би ли 
за ма њу це ну. И он да смо кре ну ли ко рак по ко рак – пр во ма
ли ико но стас из оне цр кве, на кон то га на пра ви ли ве ћи, а он да 

јед не од рет ких књи га о пра во сла вљу на швед ском из 1973. го ди не „Or to do xa kyrkan“ 
(Пра во слав на Цр ква).



436

Теолошки погледи / Theological Views LI (3/2018)

фре ско пи са ли храм. Са да се од ви ја је дан бо гат и нор ма лан 
цр кве ни жи вот.“ (13. 10. 2017. г.).

Слич не ути ске де ле и дру ги све ште ни ци са ви ше де це ниј ским 
ста жом у Швед ској. Илу стра ти ван је ис каз оца Ми ла на Гар до ви ћа, 
све ште ни ка па ро хи је у Мал меу, о кључ ној уло зи све ште ни ка у пе ри
о ду осни ва ња: 

„Раз вој па ро хи је у Мал меу се ве зу је за рад та да мла дог је ро
мо на ха Ме то ди ја Ла зи ћа. Мно ге цр кве не оп шти не ов де по сто
је за хва љу ју ћи ње го вом ра ду и по све ће но сти. Он је та да др жао 
Нор ве шку, Дан ску, и це лу ју жну Швед ску, а са да ту има осам 
па ро хи ја. Тај пе ри од је био те жак за ре ли ги је, по себ но за пра во
сла вље. […] Отац Ме то ди је је од 1974. до 1980. го ди не ко ри стио 
раз не про сто ри је – пр во по дру ме, а он да из најм ље не швед ске 
цр кве. Од 1980. го ди не је ова цр ква, ко ја је при па да ла оп шти ни, 
до би је на на ко ри шће ње. Ко ри сти ли смо је до 1985. го ди не, али 
нам ни су да ли да је от ку пи мо. За то је отац Ме то ди је у ме ди ји ма 
при чао ка ко јед на нај ве ћа вер ска за јед ни ца не ма цр кву и то је 
уро ди ло пло дом. Го ди не 1985. је ку пље на цр ква и до гра ђен ол
тар ски део. […] Низ го ди на по сле то га се от пла ћи вао кре дит и 
ра ди ло на ду хов ном де лу.“

На кон рас па да Ју го сла ви је по чет ком де ве де се тих го ди на број 
Ср ба у Швед ској се на гло по ве ћао.10 У пе ри о ду из ме ђу 1989. и 1994. 
го ди не број чла но ва СПЦ је по рас тао са 22.000 на от при ли ке 30.000 
(Arent zen 2015: 91). У то вре ме осно ва на је и Срп ска пра во слав
на епар хи ја за Скан ди на ви ју и Ве ли ку Бри та ни ју, ко ја је од 1990. 
до 1994. го ди не по ред скан ди нав ских зе ма ља, Ве ли ке Бри та ни је и 
Ир ске об у хва та ла и зе мље Бе не лук са и Фран цу ску. ње но се ди ште 
је фор ми ра но у Сток хол му, где је 4. ок то бра 1992. го ди не у Са бор
ном хра му Св. Са ве усто ли чен епи скоп До си теј (Мо ти ка) као пр
ви епи скоп но во о сно ва не епар хи је. Пред став ни ци СПЦ у Швед ској 
ово раз до бље до жи вља ва ју као кру ци јал но у ње ном раз вит ку, о че му 
све до че и ре чи оца Ми ла на Гар до ви ћа:

„Тај пе ри од је у овој епар хи ји на пра вио пре о крет. На ши љу ди 
су до шли ов де као еко ном ски ими гран ти још ше зде се тих го ди

10 Пре ма на во ди ма Мар тен са (Mar tens 1997), Швед ска је при ми ла око 70.000 из
бе гли ца из со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је то ком 1992. го ди не.
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на. Они су би ли ан га жо ва ни еко ном ски, али ду хов но углав ном 
скло ни су је вер ју. Но ве ге не ра ци је су до шле јер су мо ра ле и без 
њих мно ге па ро хи је не би по сто ја ле. Оне су по не ле не ка основ
на ве ро ва ња и он да су ов де, за јед но са сво јим све ште ни ци ма, 
од ра ста ле. Јер, Цр ква у ди ја спо ри ни је са мо ду хов но, већ и 
исто риј ско и кул тур но сте ци ште. Та ко су цр кве и ма на сти ри 
увек би ли стуб оно га што је огле да ло, од но сно мо рал но и ду

Сл. 1. Цр ква Све тог Сте фа на Де чан ског у Ге те бор гу 
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хов но ста ње јед ног на ро да. […] За то крат ко вре ме је све уз на
пре до ва ло – мно ге цр кве су ку пље не, ма на сти ри фор ми ра ни и 
мно го ви ше чла но ва и ра да има са да.“ (10. 12. 2017. г.).

Но, и по ред број них по вољ них окол но сти Цр ква је у том пе
ри о ду на ла зи ла на из ве сне по те шко ће пре вас ход но иза зва не при
су ством раз ли чи тих по ли тич ких ста во ва. Пре ма на во ди ма Ха
лон сте на (Hal lon sten 1992: 23), па ро хи ја у Мал меу је то ком 1990. 
го ди не не ко ли ко пу та би ла ме та на па да за па љи вим бом ба ма. На
па де су из ве ли мла ди ими гран ти, ко ји су ка сни је осу ђе ни за по чи
ње на де ла. Иа ко је са ма цр кве на згра да оста ла нео ште ће на мно ге 
па ро хиј ске про сто ри је су пот пу но спа ље не и об но вље не тек на кон 
ду жег вре ме на. 

2.1. Швед ско на ме сни штво 

СПЦ је зна чај но до при не ла раз во ју пра во сла вља на швед ском 
је зи ку. Ини ци ја ти вом Кри сто фе ра Кла со на осно ва но је Швед ско на
ме сни штво 1976. го ди не, а у скло пу истог фор ми ра не па ро хи ја Св. 
Ма ри је Маг да ле не у Ге те бор гу и па ро хи ја Св. Ди ми три ја у Кри сти
ан ста ду.11 На ме сни штво да нас во ди ар хи ман дрит До ро теј (Форс нер), 
Шве ђа нин из по ро ди це са ду гом про те стант ском све ште нич ком тра
ди ци јом, ко ји је у мла до сти пре шао у пра во сла вље, на у чио срп ски 
је зик и за мо на шио се у Ср би ји: 

„Отац ми је умро ка да сам имао три на ест го ди на […] Ме не је 
он да за ни ма ло шта је би ло из ме ђу Хри ста и Лу те ра у пе ри о ду 
од 1.500 го ди на, мо ра да је по сто ја ло не што и не ко ко је са
чу вао ста ру, из вор ну ве ру. То је би ло 1986. го ди не, још је ко
му ни зам био јак. Ми смо жи ве ли у се лу код Ере буа где не ма 
пра во слав не цр кве. По чео сам да чи там књи ге, схва тио да по
сто ји пра во слав на цр ква у ко јој се ни шта ни је из ме ни ло, али 
ни сам мо гао да је на ђем. Он да сам кре нуо у сред њу шко лу у 
Ге те бор гу и та мо на шао пра во слав ну па ро хи ју. До жи вео сам 
ве чер њу слу жбу и ви део да је то оно пра во. Са че као сам да на
пу ним 18 го ди на и од мах пре шао у пра во сла вље. […] По ла ко 
сам на у чио ма ло цр кве но сло вен ски и ма ло срп ски. […] Он да 
сам 1993. го ди не оти шао у Ср би ју. Вла ди ка Ла врен ти је ме од

11 Све ште ник Кри сто фер Кла сон је две де це ни је био на че лу овог на ме сни штва. 
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ве зао у ма на стир Ка о ну, ре као да мо гу до та мо па по сле да 
про ду жим и ви дим дру ге ма на сти ре. До шао сам у фе бру а ру, 
али сам се вра тио у Швед ску и за вр шио вој ску у ју ну. Че као 
сам три ме се ца ви зу и оти шао по но во у Ср би ју у сеп тем бру.“ 
(15. 10. 2017. г.). 

Овом на ме сни штву при па да и Ма на стир Св. Тро ји це (Tre e nig
het sklo stret) у Бре да ре ду (Bre da red) по ред Бо ро са (Borås). Отац До
ро теј је, уз по моћ два мо на ха, ак тив но уче ство вао у ње гом осни ва
њу 2001. го ди не, ка да је от ку пљен и ре но ви ран не ка да шњи фин ски 
пра во слав ни ма на стир. Да нас је број ре дов них по се ти ла ца из ме ђу 
30 и 50. Иа ко је бо го слу жбе ни је зик швед ски, че сто у ма на стир до
ла зе и Ру си, Ру му ни, Гр ци, Гру зиј ци и Ср би, па су цр кве но сло вен
ски и ру ски та ко ђе у упо тре би. У овом ма на сти ру је свој мо на шки 
жи вот за по чео и пр ви швед ски пра во слав ни мо нах. Пре ма тврд ња

Сл. 2. Ма на стир Све те Тро ји це у Бре да ре ду
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ма оца До ро те ја, „те шко је ре ћи ко ли ко је пра во слав них Шве ђа на 
за то што при па да ју раз ли чи тим ју рис дик ци ја ма, но про це на је да 
их има из ме ђу пет и де сет хи ља да, уз кон стан тан по раст то ком го
ди на“ (отац До ро теј Форс нер, 2017). 

2.2. Па ро хи ја Св. Ане из Нов го ро да  
– Швед ска пра во слав на про вин ци ја

За ла га њем све ште ни ка Кри сто фе ра Кла со на осно ва на је и пр
ва па ро хи ја под ју рис дик ци јом СПЦ чи је се ак тив но сти од ви ја ју на 
швед ском је зи ку. По све ће на швед ској прин це зи и пр вој Шве ђан
ки ко ја је про гла ше на све ти цом, па ро хи ја Све те Ане од Нов го ро да 
осно ва на је у Вад сте ни (Vad ste na) 1968. го ди не, а са ра дом у Ескил
сту ни (Eskil stu na) је за по че ла 1971. го ди не.12 Све ште ник Иг на ти је Ек 
(Ig na ti us Ek) де це ни ја ма је во дио ње ну де лат ност на под руч ју сред ње 
и се вер не Швед ске.13 О свр си по сто ја ња пра во слав них па ро хи ја са 
швед ским као бо го слу жбе ним је зи ком отац Ми ша (Жив ко) Јак шић, 
на след ник Иг на ти ја Ека, ка же: 

„Ми ов де пре те жно ко ри сти мо швед ски је зик и љу ди су у швед
ском кон тек сту. [...] Св. Ана је осно ва на јер су Шве ђа ни схва ти ли 
да мо ра ју да се пре о бра зе не са мо у ду хов ном, не го и у ет нич
ком сми слу уко ли ко же ле да по ста ну пра во слав ни и при па да ју 
по сто је ћим па ро хи ја ма, јер је ја ко те шко оп ста ти као Шве ђа нин 
или при пад ник не ке дру ге ет нич ке гру пе по што су кул ту ра и на
чин раз ми шља ња у ти ме гру па ма дру га чи ји. За то је и осно ва на 
Св. Ана – да по сто ји пра во сла вље за ро ђе не Шве ђа не, ма да су у 
пра во слав ној ма њи ни.“ (7. 11. 2017. г.). 

Иа ко исто риј ски ве за на за Швед ско на ме сни штво ова па ро хи ја 
му ни ка да ни је при па да ла, а од 21. апри ла 2018. го ди не има ста тус 
Швед ске пра во слав не про вин ци је.14 Пре ма по да ци ма об ја вље ним 

12 Св. Ана од Нов го ро да је ро ђе на по чет ком 11. ве ка као Ин ге герд (Ingegärd), 
ћер ка швед ског кра ља Уло фа (Оlof Skötkonung). На кон уда је за Ве ли ког кне за Ки
јев ске Ру си је Ја ро сла ва Му дрог пре ла зи у пра во сла вље и до би ја име Ире не (Ire ne). 
Као удо ви ца од ла зи у ма на стир и по ста је мо на хи ња Ана (An na). На кон смр ти би ва 
про гла ше на све ти цом због сво јих мно го број них до брих де ла, као и због ини ци ра ња 
по ди за ња два хра ма у Ки је ву и Нов го ро ду. 

13 Иг на ти је Ек је ову па ро хи ју во дио до од ла ска у пен зи ју. Ау тор је књи ге „Or to dox 
kri sten tro i Sve ri ge“ (Пра во слав на ве ра у Швед ској) из 1999. го ди не.

14 Зна чај но је на по ме ну ти да је бу ква лан пре вод швед ског на зи ва ове цр кве не 
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на па ро хиј ском веб сај ту (He li ga An nas or to do xa församling 2018), 
па ро хи ја је у свом раз во ју и фор ми ра њу са мо стал них па ро хи ја на 
сво јој те ри то ри ји, ко је ко ри сте швед ски као је зик, пре ра сла у об
је ди њу ју ћу ад ми ни стра тив ноор га ни за ци о ну је ди ни цу са упра ви те
љем (provinsföreståndare), a под над ле жним епи ско пом, бри тан ско
скан ди нав ским СПЦ. Цр кве на ор га ни за ци ја има свој цр кве ни од бор 
(kyrkostyrel se), цр кве ни са бор (kyrkomöte) и про вин циј ски цр кве ни 
суд под над ле жно шћу управ ног епи ско па, са ци љем да у ре а ли зи
ра ној ор га ни за ци ји упра ви тељ бу де по моћ ни епи скоп, као ви кар 
епи ско па Епар хи је бри тан скоскан ди нав ске. У њен са став ула зе па
ро хи ја Св. Ане од Нов го ро да у Сток хол му и Уп са ли (Up psa la) и па
ро хи је Све те Ане од Нов го ро да и Све тих Апо сто ла Па вла и Пе тра 
у Ескил сту ни и Лек сан ду (Lek sand), као и ми си о нар ске па ро хи је у 
Лин че пин гу (Linköping) и Ере бруу (Örebro). Па ро хиј ске ду жно сти 
оба вља ју три све ште ни ка,15 а отац Ми ша (Жив ко) Јак шић за ду жен је 
за ми си о нар ске па ро хи је. Као управ ник Швед ске пра во слав не про
вин ци је, али и не ко ко је ду ги низ го ди на ра дио на ре ви та ли за ци ји 
па ро хи је Св. Ане, отац Ми ша (Жив ко) Јак шић мо гу ћу бу дућ ност ове 
про вин ци је ви ди у „ау то ном ној, вре ме ном мо жда и ау то ке фал ној, 
Пра во слав ној Цр кви у Швед ској или чи та вој Скан ди на ви ји, ко ја 
не ће би ти за сно ва на на ет нич кој при пад но сти, не го на оку пља њу 
ет нич ке и дру ге мно го о бра зно сти око јед ног епи ско па, као ико не 
Хри ста. Та Цр ква не би би ла ни швед ска, ни грч ка, ни ру ска, ни срп
ска, не го јед но став но Пра во слав на Цр ква на те ри то ри ји Кра ље ви не 
Швед ске или Ар хи е пи ско пи ја Скан ди на ви је. Но, то мо ја лич на ви
зи ја“ на гла ша ва отац Ми ша (Жив ко) Јак шић (5. 9. 2018. г.). 

3. Епар хи ја бри тан ско-скан ди нав ска да нас 

Под руч је Епар хи је бри тан скоскан ди нав ске да нас об у хва та Ве
ли ку Бри та ни ју, Ир ску, Исланд, Нор ве шку, Швед ску, Дан ску и Фин
ску. По де ље на је на Ар хи је риј ско на ме сни штво за Ве ли ку Бри та ни ју 

ад ми ни стра тив ноор га ни за ци о не је ди ни це на срп ски Швед ска пра во слав на про
вин ци ја. Пре ма ре чи ма оца Ми ше Јак ши ћа „нај бли же то ме у срп ском је зи ку је 
екле си јал на про вин ци ја […] иа ко је сам по јам ви ше при ме њи ван и бо ље схва ћен у 
за пад ном хри шћан ству“ (5. 9. 2018. г.). 

15 Дво ји ца све ште ни ка су ет нич ки Шве ђа ни. Је дан од њих је шко ло ван при 
Ду хов ној ака де ми ји Св. Иг на ти ја (Sankt Ig na ti os an dli ga aka de mi) у Се дер те љу 
(Södertälje), док је дру ги био ду го го ди шњи све ште ник Лу те ран ске Цр кве ко ји је 
пре шао у пра во сла вље и основ но прaвославно обра зо ва ње сте као на Ака де ми ји 
Све тог Вла ди ми ра (St. Vla di mir’s Aca demy) у њу јор ку (New York).
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и Ир ску и Ар хи је реј ско на ме сни штво за Скан ди на ви ју. На ме сни
штво за Ве ли ку Бри та ни ју и Ир ску об у хва та осам цр кве них оп шти на 
у Ве ли кој Бри та ни ји (Lon don, Bir ming ham, Ox ford, Bed ford, Derby, Ha
li fax, Brad ford, Le i ce ster) и јед ну у Ир ској (Du blin), а има око 11.000 
ре ги стро ва них чла но ва.16 У Скан ди нав ско на ме сни штво ула зи осам 
цр кве них оп шти на у Швед ској, две у Нор ве шкој (Oslo, Kri sti an stad), 
јед на у Дан ској (København) и јед на на Ислан ду (Rеykja vik). Пре ма 
по да ци ма ко ји ма рас по ла же Швед ска аген ци ја за по др шку вер ским 
за јед ни ца ма (Stoc kman – Car nbo 2017), око 24.000 чла но ва је ре ги
стро ва но у Швед ској. Епар хиј ски по да ци по ка зу ју да је око 5.000 
чла но ва ре ги стро ва но у Нор ве шкој, 4.000 у Дан ској и 400 на Ислан
ду у 2017. го ди ни (отац Ду шан Д. Ра ко вић, 11. 12. 2017. г.). Фин ска 
пред ста вља ка нон ско под руч је ау то ном не Фин ске Пра во слав не Цр
кве, те па ро хи је СПЦ та мо не по сто је. Ипак, уз одо бре ње Фин ске 
Цр кве, слу жбе се одр жа ва ју јед ном ме сеч но у Хел син ки ју (Hel sin ki) 
за 1.000 ре ги стро ва них чла но ва.

Епар хи ја је ре ги стро ва на у Швед ској и сте кла је пра во на при
ма ње го ди шње еко ном ске по мо ћи ко ју до де љу је Швед ска аген ци ја 
за по др шку вер ским за јед ни ца ма (Myndig he ten för stöd till tros sam
fund).17 Од те су ме, 10% иде са мој Епар хи ји, за јед но са епар хиј ским 
до при но си ма од сва ке па ро хи је об ра чу на тим пре ма па ро хиј ском 
го ди шњем бу џе ту. Оста так др жав не по мо ћи од ла зи по је ди нач ним 
па ро хи ја ма у Швед ској, а сра змер но бро ју све ште ни ка ко ји у њи ма 
ра де. По ред то га, фи нан си ра ње швед ских па ро хи ја иде кроз па ро
хи ја ле и до бро вољ не при ло ге чла но ва, као и раз ли чи те цр кве не ак
тив но сти (про да ја све ћа, ико на, су ве ни ра). У Нор ве шкој се др жав
на по моћ до де љу је са мо па ро хи ја ма, а пре ма бро ју ре ги стро ва них 
чла но ва. Сли чан прин цип се при ме њу је и на Ислан ду. У Дан ској 
и Фин ској не по сто ји по моћ те вр сте, а та ко је и са Ве ли ком Бри
та ни јом и Ир ском. У тим зе мља ма се СПЦ из др жа ва за хва љу ју ћи 

16 Иа ко се број ре ги стро ва них чла но ва узи ма као зва нич ни по да так он под ра зу ме
ва са мо по пу ла ци ју ко ја пла ћа го ди шњи па ро хи јал. Про це не са мих све ште ни ка сте че
не кроз сва ко днев но ви ше го ди шње ис ку ство су да је ре а лан број мно го ве ћи.

17 Овај др жав ни ор ган по ма же ак тив не вер ске за јед ни це у Швед ској са ци љем да 
им ство ри пред у сло ве за ак тив ну и ду го трај ну ре ли гиј ску ак тив ност у ви ду слу жбе, ду
хов не не ге и на ста ве. Из тог раз ло га, еко ном ска по моћ се до де љу је иза бра ним вер ским 
за јед ни ца ма на го ди шњем ни воу, а од лу ку о то ме до но си вла да. По моћ се до де љу је у 
фор ми до при но са ор га ни за ци ји, до при но са ак тив но сти ма и до при но са про јек ти ма. У 
2017. го ди ни су ма до де ље на вер ским за јед ни ца ма из но си ла је 92 ми ли о на швед ских 
кру на. Ва ља на гла си ти да Швед ска цр ква не при ма ову вр сту по мо ћи. Сва ка вер ска 
за јед ни ца је у оба ве зи да швед ској др жа ви, а пре ко по ме ну тог др жав ног ор га на, под
не се за вр шни го ди шњи фи нан сиј ски из ве штај, као и из ве штај о ра ду и ак тив но сти ма. 
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па ро хи ја лу, до на ци ја ма сво јих чла но ва, те из во ђе њем раз ли чи тих 
цр кве них ак тив но сти. 

Пре ма цр кве ним ре ги стри ма, број чла но ва СПЦ у Швед ској да
нас је око 40 000 (отац Ду шан Д. Ра ко вић, 11. 12. 2017. г.). Па ро хи
је ко је слу же на срп ском се на ла зе у Ве сте ро су, Мал меу, Сток хол
му, Ге те бор гу, Јен че пин гу, Хел синг бор гу, Улоф стре му и Халм ста ду. 
Нај ве ће цр кве не оп шти не су: Ге те борг (7.607 ре ги стро ва них чла но
ва), Мал ме (4.867) и Сток холм (3.322). Ма на стир По кро ва Пре све те 
Бо го ро ди це (Klo stret He li ga Guds Mo ders beskydd) у Сме дје ри ду (Sme
djeryd) на ју гу Швед ске је епар хиј ски ду хов ни и кул тур ни цен тар у 
ко ме жи ви епи скоп До си теј. 

Пре ма ре чи ма оца Ду ша на Д. Ра ко ви ћа, ар хи је реј ског на ме сни
ка за Скан ди на ви ју, „СПЦ у Швед ској кон стант но ра сте та ко да је и 

Сл. 3. Са бор ни храм Све тог Са ве у Сток хол му 
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број све ште ни ка по рас тао са шест на 12 то ком по след њих 20 го ди на. 
Они су сви, са из у зет ком јед ног, до шли из Ср би је, а за тим на у чи ли 
је зик и упо зна ли се са ра дом и љу ди ма у Швед ској“ (отац Ду шан Д. 
Ра ко вић, 11. 12. 2017. г.).18 Ве ћи на па ро хи ја по се ду је сво је цр кве не 
згра де од ко јих су мно ге от ку пље не од дру гих вер ских за јед ни ца, а 
за тим при ла го ђе не пре ма срп ској пра во слав ној тра ди ци ји.

Та бе ла 1. Цр кве не згра де Срп ске Пра во слав не Цр кве у Швед ској

18 У са мој Епар хи ји, по ред 12 све ште ни ка у Швед ској, на па ро хиј ским ду жно
сти ма су још 14 све ште ни ка, тј. де ве то ри ца у Ве ли кој Бри та ни ји (са још два на рас
по ла га њу), је дан у Ир ској, тро ји ца у Нор ве шкој и је дан у Дан ској. Још 13 све ште ни ка 
све ште ни ка је у пен зи ји за кључ но са 2018. го ди ном. 

Ме сто Цр кве на згра да Ста тус цр кве не згра де 

Сме дје рид 
Ма на стир По кро ва 

Пре све те Бо го ро ди це 

Има ње от ку пље но  

и при ла го ђе но, ка пе ла  

на мен ски из гра ђе на 

Бре да ред 
Ма на стир  

Све те Тро ји це 
От ку пље на и при ла го ђе на 

Сток хол м
Са бор ни храм  

Св. Са ве 
На мен ски из гра ђе на 

Ге те борг 
Цр ква Св. Сте фа на 

Де чан ско г
От ку пље на и при ла го ђе на 

Мал ме 
Цр ква Св. Ки ри ла  

и Ме то ди ја 
От ку пље на и при ла го ђе на 

Хел синг борг 
Цр ква Св. Ва си ли ја 

Ве ли ко г
От ку пље на и при ла го ђе на 

У лоф стрем 
Цр ква Св. Ве ли ком. 

Ге ор ги ја 
От ку пље на и при ла го ђе на 

Јен че пинг 
Цр ква Ро ђе ња  

Пре све те Бо го ро ди це 
От ку пље на и при ла го ђе на 

Халм стад Цр ква Св. Пет ке На мен ска из град ња у то ку
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Основ ни за да так СПЦ у Швед ској је сте бо го слу же ње и бо го слу
жбе ни жи вот са свим сво јим об ре ди ма (кр ште ња, вен ча ња, са хра не, 
осве ште ња). По ред то га, СПЦ је отво ре на за низ раз ли чи тих ку тур
нообра зов них ак тив но сти, те се та ко у цр кве ним про сто ри ја ма по
вре ме но од ви ја ју и ча со ви ве ро на у ке, срп ског је зи ка, али и фол кло
ра и хор ског пе ва ња. Жен ски део по пу ла ци је се оку пља око Ко ла 
срп ских се ста ра. На ши рем пла ну, СПЦ са ра ђу је са два по сто је ћа 
срп ска удру же ња у Швед ској, а ре зул та ти те са рад ње су нај че шће 
раз ли чи те еду ка тив нокул тур не фор ме. 

СПЦ је члан Швед ског хри шћан ског са ве та (Sve ri ges krist na råd), 
ор га ни за ци је ко ја оку пља пред став ни ке раз ли чи тих цр кве них фа
ми ли ја са иде јом да им омо гу ћи да раз ме њу ју иде је, по ве зу ју се и 
оства ру ју за јед нич ке ак тив но сти. Осим то га, ор га ни за ци ја бри не и 
о раз во ју и ко ор ди на ци ји ду хов не по мо ћи у јав ним ин сти ту ци ја ма у 
зе мљи. На тај на чин је СПЦ сте кла мо гућ ност да оства ру је ду хов ну 
не гу хо спи та ли зо ва них бо ле сних ли ца, те за тво ре ни ка на про сто ри
ма Ју жне и Сред ње Швед ске пре ко два стал на све ште ни ка. На зах тев 
и по тре бе за тво ре ни ка, ова мо гућ ност се по вре ме но пру жа и дру гим 
све ште ни ци ма СПЦ у оста лим де ло ви ма Швед ске. 

4. За кључ на раз ма тра ња 

Раз ви так пра во сла вља у Швед ској те сно је ве зан за до ла зак 
ими гра на та са Бал ка на, Бли ског Ис то ка и Афри ке у дру гој по ло ви
ни про шлог ве ка. Да нас је мо гу ће го во ри ти о 400.000 пра во слав них 
хри шћа на у Швед ској, ко ји се оку пља ју око раз ли чи тих цр ка ва, а 
чи ји број из го ди не у го ди ну ста бил но ра сте. Ме ђу њи ма, СПЦ је 
нај ве ћа пра во слав на цр ква ви зан тиј ске (хал ки дон ске) тра ди ци је. 
Исто ри ја ње ног осни ва ња и раз вит ка мо же се са гле да ти кроз не ко
ли ко раз ли чи тих фа за, ко је се ве зу ју ка ко за по ло жај СПЦ у ма тич
ној зе мљи, та ко и за дру штве не усло ве зе мље де сти на ци је. Осни ва ње 
пр вих па ро хи ја би ло је вре ме пре пре ка, ка да су рад и по све ће ност 
све ште ни ка би ли од из у зет не ва жно сти за оп ста нак цр кве. Са при
ли вом ста нов ни штва са под руч ја бив ше Ју го сла ви је кра јем про шлог 
ве ка по ве ћа ла се и по тре ба за ду хов ном не гом, па овај пе ри од бе
ле жи зна чај на уве ћа ња члан ства и ад ми ни стра ци је. Да нас СПЦ под 
сво јом ју рис дик ци јом има, по ред осам па ро хи ја са срп ским као 
бо го слу жбе ним је зи ком, и на ме сни штво те цр кве ну про вин ци ју са 
швед ским као бо го слу жбе ним је зи ком. 
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СПЦ пред ста вља ин те грал ни део са вре ме ног швед ског дру штва. 
њен зна чај је у спо соб но сти да са чу ва и ши ри јед ну по себ ну хри
шћан ску тра ди ци ју, али и пру жи но ву ди мен зи ју по сто је ћем хри
шћан ству у Швед ској. По ред то га, СПЦ да је ва жан до при нос ду
хов ној не зи ими гра на та, као и њи хо вој успе шни јој ин те гра ци ји у 
швед ску за јед ни цу. Уз то, под ју рис дик ци јом СПЦ ра сту и пра во
слав не па ро хи је у ко ји ма ет нич ки Шве ђа ни има ју мо гућ ност ду хов
ног ис по ља ва ња на ма тер њем је зи ку. Ипак, ва ља има ти на уму да 
да љи раз ви так и оп ста нак СПЦ за ви си од си ту а ци је ка ко у ма тич ној 
зе мљи, та ко и у Швед ској. У том сми слу, би ло би ин те ре сант но, али 
и ко ри сно усме ри ти бу ду ћа ис тра жи ва ња на де таљ ни је про у ча ва ње 
од но са тре нут них чла но ва СПЦ пре ма Цр кви, али и на чи не на ко ји 
се но ви чла но ви ин те гри шу и укла па ју у ову за јед ни цу. 

* * *
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on orT ho doXy In swe den: 
The Ca se of The ser BIan 

orT ho doX ChurCh 

Sa bi na Ha dži bu lić
Up psa la Re li gion and So ci ety Re se arch Cen ter,
Up psa la Uni ver sity, Up psa la, Swe den

Sum mary: The goal of this pa per is to pre sent the pro
ces ses of esta blis hment and de ve lop ment of the SOC in 
Swe den, with a spe cial fo cus on its or ga ni za tion and 
ac ti vi ti es. The di scus sion is ba sed on an analysis of re
le vant li te ra tu re and in ter net so ur ces, as well as in ter vi
ews con duc ted with dif fe rent re pre sen ta ti ves of the SOC 
in Swe den in 2017. 

The esta blis hment of the Ser bian Ort ho dox Church 
(SOC) in Swe den is clo sely lin ked with the in cre a sed 
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num ber of Ser bian im mi grants du ring the 1960s and 
1970s. The then Ser bian Bis hop for West Eu ro pe and 
Au stra lia La vren ti je asked the for mer pro te stant pri
est Chri sto fer Klas son to ta ke ca re of the Ser bian Ort
ho dox mis sion in Swe den in 1967. The first Ser bian 
Ort ho dox pa rish was esta blis hed in Västerås in 1972. 
Du ring the next se ven year – long pe riod the pa ris hes 
in Malmö, Stoc kholm and Got hen burg we re fo un ded. 
Af ter the dis in te gra tion of so ci a list Yugo sla via in the 
first half of the 1990s the po pu la tion of Serbs in Swe
den in cre a sed ra pidly. In 1990, the Ser bian Ort ho dox 
Eparchy of Bri tain and Scan di na via was fo un ded, and 
its cen ter esta blis hed in Stoc kholm a year la ter. This 
pe riod is seen as cru cial in the de ve lop ment of the SOC 
in Swe den. To day, the SOC re pre sents the se cond lar
gest Ort ho dox Church in Swe den with aro und 40.000 
mem bers. It in clu des 8 pa ris hes with 12 pri ests, and 
owns 6 church bu il dings and 2 mo na ste ri es. 

The SOC had a strong in flu en ce on the de ve lop ment 
of Swe dish spe a king Ort ho doxy, so the Swe dish De a nery 
(Sven ska pro ste ri et), with its cen ter in Got hen burg, and 
the Swe dish Ort ho dox Pro vin ce of St An na of Nov go rod 
(Den he li ga An na av Nov go rods kyrko pro vins) in Stoc
kholm are al so un der the ju ris dic tion of the SOC. 

The SOC mis sion in Swe den is the holy li turgy. Be
si des, it runs a li tur gi cal li fe with all re gu lar ac ti vi ti es 
in clu ded. Apart from that, the SOC or ga ni zes a set of ot
her edu ca ti o nal, cul tu ral, and ar ti stic ac ti vi ti es, e. g. re
li gi o us edu ca tion te ac hing, Ser bian lan gu a ge te ac hing, 
Ser bian folk dan ce te ac hing. The re are al so oc ca si o nal 
con tacts and co o pe ra tion with dif fe rent Ser bian as so ci a
ti ons in Swe den. The SOC is a mem ber of the Chri stian 
Co un cil of Swe den and hen ce ta kes part in di a lo gu es 
with ot her Chri stian com mu ni ti es. Ad di ti o nally, it ta kes 
ca re of spi ri tual ne eds of ho spi ta li zed pa ti ents as well as 
pri so ners in Mid dle and So uth Swe den. 

Key words: Ort ho doxy, Swe den, Ser bian Ort ho dox 
Church, or ga ni za tion, ac ti vi ti es. 


