3. neděle v mezidobí: Iz 8,23b-9, 3 + Mt 4,12-23
„Neboť jařmo, které ho tížilo, hůl na jeho šíji a bodec jeho otrokáře jsi zlomil.“

ZÁVISLOST STARÉHO ČLOVĚKA 

I. OSOBNÍ POŽEHNÁNÍ
1. POVOLÁNÍ: Kým jsem? „Jak se veverčák Viktorín nudil“
Převezmi zodpovědnost za svůj život – Buď proaktivní
Principy osobní odpovědnosti
4. neděle v mezidobí: Sof 2,3; 3, 12-13 + Mt 5,1-12a
„Blahoslavení chudí v Duchu, neboť jejich je nebeské království.“

2. POSLÁNÍ: K čemu jsem poslán? „Jak si medvěd Dobrák splnil svá přání“
Začínej s myšlenkou na konec – Stanovuj si své cíle
Principy osobního vedení
5. neděle v mezidobí: Iz 58,7-10 + Mt 5,13-16
„Vy jste sůl země… Vy jste světlo světa.“

3. PRIORITY: Co mám dělat dnes? „Jak se dikobraz Bodlináč učil do školy“
To nejdůležitější dávej na první místo – Uskutečňuj své priority
Principy osobního řízení
6. neděle v mezidobí: Sir 15,16-21 (řec. 15-20) + Mt 5,17-37
„Ale vaše řeč ať je 'ano, ano - ne, ne'.“

 SVOBODA V KRISTU 

II. SPOLEČNÉ POŽEHNÁNÍ
4. SPOLEČENSTVÍ: Kdo jsou mí bližní? „Jak se tchořice Lilie starala o zahrádku“
Každý může být vítěz – Mysli způsobem „výhra-výhra“
Principy vedení lidí
7. neděle v mezidobí: Lv 19,1-2. 17-18 + Mt 5,38-48
„Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.“

5. SOUZNĚNÍ: Jak porozumět svým bližním? „Jak králík Skokan hledal síťku na motýly“
Nejdříve se snaž pochopit, potom být pochopen – Rozvíjej tvůrčí dialog
Principy empatické komunikace
8. neděle v mezidobí: Iz 49,14-16 + Mt 6,31-34; 7,1-5
„Napřed vyndej ze svého oka trám, abys potom mohl vyndat třísku z oka svého bratra.“

6. SPOLUPRÁCE: Co dokážeme společně? „Jak kamarádi hráli s Jezevci fotbal“
Rozvíjej tvůrčí spolupráci v rozmanitosti darů – Vytvářej synergii
Principy tvůrčí spolupráce
9. neděle v mezidobí: Dt 11,13-15.18-21.26-28 + Mt 7,7-14.24-29
„Jak byste tedy chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi.“

 VZÁJEMNOST TĚLA KRISTOVA 

III. VEŘEJNÉ POŽEHNÁNÍ
7. OSOBNÍ OBNOVA: Jak dosáhnout osobní zralosti? „Jak veverka Sofie usnula ve škole“
Průběžně ostři pilu – Směřuj k vyrovnanému a vyváženému životu – Postní doba

8. SPOLEČNÉ SVĚDECTVÍ: Jak dosáhnout veřejné významnosti?
Objev svůj hlas a inspiruj druhé, aby i oni objevili svůj hlas – Velikonoční doba

 VÝZNAMNOST V TOMSTO SVĚTĚ
Text i schéma na druhé straně jsou inspirovány následujícími knihami Stephena R. Coveye a Seana Coveye:
Z návyků skutečně efektivních lidí, 8. návyk, 7 návyků šťastných dětí, 7 návyků úspěšných teenagerů
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