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Lumen Christi

Četba, která mě přivedla k Bohu
Když před mnoha lety
nalezla Jana Šajnerová
v poštovní schránce
malou taštičku s magnetofonovou nahrávkou
časopisu pro nevidomé,
netušila, jak velikou změnu do jejího života toto
první setkání s nadací
Lumen Christi přinese.
„Odmalička jsem si strašně ráda četla
v Braillově písmu. Od slabikáře přes
pohádky až po různé časopisy. Chodila jsem si je vypůjčovat do školní
knihovny a strašně silně na mě působila atmosféra, jaká tam panovala.
Ty tlusté knihy v Braillově písmu na
mě dělaly ohromný dojem,“ popisuje svou zálibu vášnivá čtenářka Jana
Šajnerová.
V důsledku předčasného porodu je
paní Šajnerová od narození zcela nevidomá. Jako rodilá Pražačka navštěvovala tedy nejprve speciální školu pro
zrakově postižené v Loretánské ulici –
dodnes o ní říká, že ji dobře připravila na život. Poté nastoupila na dvouletou ekonomickou školu, kde se vyučila
jako telefonistka a v tomto oboru pak
také přes dvacet let pracovala. Láska
ke knihám ji ale nikdy neopustila. Navštěvovala knihovnu v Krakovské ulici,
kde si půjčovala různé knihy a časopisy pro zrakově postižené. Úplně nové
čtenářské možnosti jí přinesl nečekaný balíček, který jednoho dne začátkem devadesátých let nalezla ve své
poštovní schránce.

V tomto pouzdru přichází paní Šajnerové USB nosič s jejími oblíbenými časopisy.

Konverze ke křesťanství
„Když jsem balíček otevřela, nalezla
jsem v něm malou kazetu. Když jsem
si ji přehrála, zjistila jsem, že je na ní
nahrávka prvního čísla časopisu Lucie.
Měla jsem z toho ohromnou radost
a hned jsem věděla, že ho chci odebírat,“ svěřuje se se svou první zkušeností s nadací Lumen Christi, která zvukové časopisy pro nevidomé vydává.

Životní oporou Jany Šajnerové je už 30 let její manžel. Snímky Jana Podhorská

Postupně začala odebírat i další
její časopisy, mimo jiné i periodikum
Křesťanské obzory. „Ráda odebírám
časopisy i knihy s křesťanským obsahem. Líbí se mi, že dokážou nenásilnou formou člověka blíže seznámit
s křesťanstvím. Například jedna z rubrik časopisu Lucie se jmenuje „Výpravy
za jmény“ a díky ní jsem se mohla blíže
seznámit s některými světci.“

Na každý nový
časopis se vyloženě těším
Hlubší setkání s křesťanstvím vedlo Janu Šajnerovou k intenzivnějšímu přemýšlení o základních otázkách lidské
existence, které nakonec vyústilo až
v konverzi ke křesťanské víře. „Před
tím, než jsem poznala nadaci Lumen
Christi, jsem věřící nebyla. Postupně
jsem ale díky jedné věřící kamarádce
víru přijala i já,“ přiznává.
Náboženská tematika není ale zdaleka tím jediným, co by Janu Šajnerovou v titulech, které od nadačního
fondu Lumen Christi odebírá, zajímalo. „Spektrum informací, které články
obsahují, je velice široké. Mé nejoblíbenější texty se týkají přírody, zvláště
pokud pojednávají o ohrožených živočišných druzích,“ říká Jana Šajnerová. Jak dodává, časopisy dnes dostává na USB nosičích (flash discích)
a poslech jednoho jí zabere zhruba
čtrnáct dní. „Texty jsou velice kvalitně načtené, stačí jen poslouchat. Na
každý nový časopis se vyloženě těším

a hned jak přijde, okamžitě se do něj
pustím.“ O své zážitky se pak nejraději dělí s manželem, s nímž letos oslaví
30 let společného života. „Moc oceňuji, že mi byl vždy oporou. Na rozdíl ode mě totiž vidí, a tak o něm říkám, že jsou to takové mé oči. Dobře
se spolu doplňujeme,“ svěřuje se Jana Šajnerová. Jménem obou manželů
pak dodává: „Chtěla bych poděkovat
všem, kdo pro nás tyto časopisy připravují, a vzkázat jim, že nám to moc
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pomáhá.“

Kontaktujte
nás
Máte ve svém okolí nebo
farnosti někoho, kdo by
měl zájem využívat naše služby? Prosím zprostředkujte mu kontakt.
Telefon:
242 446 984
E-mail:
fond@lumenchristi.cz

