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Hl. Dominikus Savio 

 

TROSMÅL  Elevene ønsker å følge hl. Dominikus Savios eksempel, og tjene Gud, 
både i Kirken og utenfor 

KUNNSKAPSMÅL Elevene kjenner til hovedtrekkene i hl. Dominikus Savios liv. 

EVNEMÅL Elevene kan påta seg en tjeneste for andre i kirken; f. eks dele ut 
salmebøker og samle inn. 

 

METODER Fortelling, bilder, elevoppgaver. 

HJELPEMIDLER Klasserommet, kirken, læreboken s 15-19, prosjektor, bilder. 

BØNN Korstegnet. Bønn til Hellige Dominikus Savio: Hellige Dominikus Savio, 
i løpet av ditt korte liv her på jorden, hadde du et inderlig ønske om å bli 
en helgen. Du sa til dine venner: “Be Jesus om å gjøre deg til en 
helgen. Tross alt er det bare Han som kan gjøre det.” Nå, når vi vet at 
han oppfylte ditt ønske om å være en helgen, ber vi deg om å gå inn på 
våre vegne fremfor Jesus. [Her kan du legge inn en bønneintensjon for 
hele denne klassen.] Hellige Dominikus Savio, du sa en gang: "Jeg er 
ikke i stand til å utrette store ting, men jeg vil gjøre alt, selv de minste 
ting, for å ære Gud." Kan du vise oss hvordan selv de aller minste ting 
vi gjør i løpet av denne dagen, kan brukes til å ære Gud?  
Fader vår … Amen. 

 

Katekesens forløp 

Innledning 
(10 min.) 

Hilse på alle.  
 
- Bønn.  
 
 
- Innlede tema: Forrige time lærte vi om det å gjøre en 
spesiell tjeneste i Kirken, og alle her i denne klassen har fått 
prøvet seg på det å ta på seg en spesiell oppgave i messen. 
Og det er veldig bra, tusen takk til hver og en av dere, for den 
oppgaven dere tok! Denne timen skal vi høre mer om en gutt 
som levde på 1800-tallet i Italia. Han het Dominikus Savio og 
var veldig dedikert til å følge Jesus og bli prest. Han døde 15 
år gammel, så han rakk ikke å bli prest, men han ble kåret til 
hegen av Kirken etter sin død. Det var fordi han levde så 
hellig og fromt allerede som barn, og han hjalp sine 
kammerater til også å følge Jesus og være gode mennesker. 
Nå skal vi høre mer om det korte, lille livet til hellige 
Dominikus Savio.  

Trinn: 7.  
Tid: 45 min. 
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UTDYPING 
(15 min.) 

Gjenfortell om livet til Dominikus Savio, ved hjelp av teksten om ham 
læreboken s. 15-19, fra hans barndom til hans helligkåring i 1954. I 
tillegg kan du lese deg opp på forhånd i hans biografi på 
www.katolsk.no, og andre kilder du finner. 
 
Vis også gjerne frem noen bilder av ham, ved hjelp av prosjektor.  

 
 

ELEVOPPGAVER 
(15 min.) 

Elevene skal jobbe med spørsmålene s. 19 i læreboken. Det skal være 
arbeidsro. Gå rundt og hør om noen trenger hjelp til noe. 

 
 

OPPSUMMERING 
(5 min.) 

- Elevene skal kunne gjenfortelle hovedtrekkene i hellige Dominikus 
Savios liv og kunne forklare hvorfor han er en helgen.  

- Elevene skal velge seg en oppgave å ha i messen, f. eks 
ministrere, dele ut og samle inn salmebøker, bære frem 
offergaver, lese lesningen eller lese forbønner. (Husk å avtale 
dette med sognepresten på forhånd.)  

 

  

BØNN 

/AVSLUTNING 
Dere kan avslutte timen med å stå i ring og be en gang til de 
samme bønnene som dere åpnet timen med. 
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