
Nadační fond Lumen Christi a jeho 
zvuková knihovna přinášejí již 29 let 
křesťanskou naději nevidomým a těž-
ce zrakově handicapovaným z celé 
České republiky. Klientů, kterých vy-
užívá služeb zvukové knihovny je více 
než osmset.

Zvuková knihovna nadačního fondu Lu-
men Christi obsahuje téměř tisíc titulů 
všeho druhu, zejména z produkce křes-
ťanských vydavatelství. Díky síti dob-
rovolných načitatelů se fond knihovny 
každý měsíc rozšiřuje o dvě až tři nově 
načtené knihy. Vedle toho knihovna 
vydává čtyři zvukové časopisy, takže 
každý týden dostávají klienti jeden ti-
tul. Dvacet let byly nahrávky půjčovány 
na běžných audiokazetách: zvukové ča-
sopisy na jedné, knihy na více, někdy až 
na deseti kazetách. Po roce 2007 byly 

všechny staré nahrávky zdigitalizovány. 
Od té doby všechny knihy a časopisy 
posíláme klientům poštou na USB no-
sičích ve speciálních pouzdrech, se kte-
rými mohou snadno a bez cizí pomoci 
zacházet a vracet i zcela nevidomí. 
Technicky zdatnější klienti si nahrávky 
zvukových knih a časopisů mohou sta-
hovat nebo přímo poslouchat po inter-
netu ze zabezpečeného serveru. Veške-
ré služby pro naše klienty jsou zdarma.

Klienty Lumen Christi jsou nejen zce-
la nevidomí od narození, ale může se 
jím stát každý, kdo kvůli vážnému zra-
kovému handicapu nemůže číst běžný 
vytištěný text. V praxi to znamená, že 
významnou část klientů tvoří senio-
ři, kteří o zrak přišli nebo jim zeslábl 
až v pozdějším věku, například v dů-
sledku cukrovky, šedého či zeleného 

zákalu nebo jiných chorob. Právě se-
nioři často tráví poslechem nahrávek 
mnoho hodin denně a zvuková knihov-
na je pro ně důležitým kontaktem 
s okolním světem.

 Nadační fond Lumen Christi nedostává 
a ani nikdy nedostával žádné státní do-
tace ani velké dary od institucionálních 
sponzorů. Celá naše činnost již déle než 
čtvrt století závisí na štědrosti a ocho-
tě tisíců pravidelných i příležitostných 
dárců a na práci dobrovolníků. Dob-
ře víme, že životní náklady a zejména 
ceny energií prudce rostou a že po le-
tech pandemie vstupujeme do ještě 
těžší a nejisté doby. Abychom ale naše 
nevidomé klienty nezklamali a mohli 
jim i nadále pravidelně přinášet útěchu 
a křesťanskou naději, dovolujeme si 
poprosit o pomoc. 

LUMEN CHRISTI: 
POMOCNÍK NEVIDOMÝCH

„Narodila jsem se předčasně a vinou inkubátoru jsem téměř ztratila 
zrak,“ svěřuje se Monika Mašková, jíž zbytky zraku umožňují rozezná-
vat předměty jen na bezprostřední vzdálenost od oka. Na konzervato-
ři Jana Deyla pro zrakově postižené vystudovala sólový zpěv a klavír 
a hudbě se od té doby neustále věnuje. Aktivně koncertuje a vyučuje 
hru na klavír a zpěv. Pro paní Maškovou jsou zvukové časopisy a knihy 
vítaným zdrojem kvalitního odpočinku. „Nahrávky od Lumen Christi 
odebírám již od devadesátých let a na každé nové číslo se vždy těším. 
Chci proto poděkovat nadačnímu fondu Lumen Christi, že mi zpro-
středkovává duchovní četbu, k níž bych se jinak jen obtížně dostávala,“ 
uzavírá Monika Mašková.

K četbě Jan Olejník tíhl už jako chlapec. A i když si po nešťastné ztrátě 
zraku v mládí zvolil hudební dráhu, láska ke knihám mu zůstala. Z těch 
křesťanských už se díky nadačnímu fondu Lumen Christi těší bezmá-
la třicet let. „Knihovna má velký výběr nejen duchovní literatury, ale 
jsou zde i tituly blízké beletrii. Velmi rád poslouchám detektivky z ra-
ného středověku od Ellis Petersové. Příběhy bratra Cadfaela vždy spějí 
k dobrému závěru, že dobro zvítězí nad zlem,“ vysvětluje pan Olejník
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