
Повідомлення

Дата: 13 грудня 2018 року

Кому: генеральним авторитетам, генеральним  
президентствам допоміжних організацій, 
територіальним сімдесятникам, президентам колів, 
місій та округів, єпископам і президентам філій

Від: Семінарій та інститутів релігії (1‑801‑240‑4357)

Тема: Всесвітній духовний вечір для дорослої молоді, січень 2019 р.

Пряма трансляція всесвітнього духовного вечора для дорослої молоді буде 
передаватися через церковну супутникову систему, сайт LDS .org, YouTube та інші 
медіа у неділю, 13 січня 2019 року о 18:00 за зимовим часом у Юті. Промовцями будуть 
старійшина Дейл Г. Ренлунд, з Кворуму Дванадцятьох Апостолів, і його дружина, сестра 
Рут Л. Ренлунд. Подивитися трансляцію запрошується вся неодружена та одружена 
доросла молодь (віком від 18 до 30 років), а також учні, які закінчуватимуть школу або 
подібні навчальні заклади на кінець 2019 року.

Незабаром після прямої трансляції запис духовного вечора буде знаходитися в архіві на 
сайті devotionals .lds .org. Цей запис можна буде подивитися або завантажити у будь‑ який 
час. Мови, якими буде доступна трансляція, та інші деталі можна подивитися у доданому 
розкладі трансляцій. Записи всіма затвердженими мовами будуть доступні з суботи, 19 
січня 2019 року.

Будь ласка, виберіть дату і час перегляду, які найкраще відповідають потребам 
дорослої молоді у вашій місцевості. Матеріали для соціальних медіа доступні на сайті 
devotionals .lds .org.
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Розклад церковних трансляцій
Всесвітній духовний вечір для дорослої молоді: 
Вечір зі старійшиною і сестрою Ренлунд
Неділя, 13 січня 2019 року
Тривалість програми: 1 година

Загальна інформація
Час перегляду
Будь ласка, виберіть дату і час перегляду, які найкраще відповідають потребам дорослої 
молоді у вашій місцевості.

Інформація для фахівця колу з технічних питань
Цю трансляцію можна дивитися наживо 1 за допомогою Церковної супутникової системи, 
на сайті devotionals .lds .org та в інших медіа. У подальшому перегляд трансляції може 
здійснюватися безпосередньо на сайті devotionals .lds .org або після завантаження її з нього, 
можна зробити копію прямої трансляції і подивитися її згодом або вибрати один з інших 
способів перегляду, зазначених у цьому розкладі трансляції.
За вказівками стосовно підготовки до супутникової трансляції або для отримання 
технічної допомоги звертайтеся до документу Інформація щодо супутникового обладнання 
для фахівців колу з технічних питань. Цей документ має бути поруч із супутниковим 
приймачем.
Для отримання технічної інформації стосовно супутника, Інтернету або іншого 
обладнання, яке використовується для прийому церковних трансляцій у домі зборів, 
зайдіть на сайт mhtech .lds .org. Якщо цей сайт не перекладено вашою мовою, вам може 
допомогти призначений адміністративний офіс.
Примітка: Якщо ви читаєте і пишете англійською мовою, будь ласка, заповніть анкету 
“Broadcast Postevent Survey” (Огляд якості трансляції) після завершення трансляції (на 
даний момент анкета доступна лише англійською мовою). Для доступу до анкети зайдіть 
на сайт mhtech .lds .org і знайдіть broadcast survey.

Субтитри
У багатьох місцевостях церковна супутникова система може приймати зображення 
з субтитрами для людей з вадами слуху. Де це можливо, субтитри англійською мовою 
доступні на каналі з субтитрами 1 (CC1), португальською‑ ‑ ‑ на каналі з субтитрами 4 
(CC4) та іспанською‑ ‑ ‑ на каналі з субтитрами 3 (CC3). Якщо канали з субтитрами можна 
приймати у вашій місцевості, будь ласка, зробіть необхідні налаштування телевізорів 
для тих, кому це потрібно. Щоб отримати технічну допомогу, дотримуйтеся інструкцій 
у документі Інформація щодо супутникового обладнання для фахівців колу з технічних 
питань.
Канали з субтитрами для електронних пристроїв, які їх підтримують, також можна знайти 
в Інтернеті англійською, португальською та іспанською мовами.
 1. Дата трансляції, час і мови, на які здійснюється її переклад, можуть змінюватись. Дивіться оновлену інформацію англійською 

мовою на сайті events .lds .org. Для отримання оновленої інформації іншими мовами зверніться до призначеного адміністративного 
офісу.
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Копіювання відеозаписів
Копіювання відеозапису цього духовного вечора дозволено тільки для церковного 
використання. Фахівець колу з технічних питань може зробити копію для бібліотеки 
кожного дому зборів. Він має наклеїти на кожний носій відеозапису наступне 
повідомлення щодо авторського права:

Всесвітній духовний вечір для дорослої молоді: 
Вечір зі старійшиною і сестрою Ренлунд 
13 січня 2019 року 
© 2019 by Intellectual Reserve, Inc. 
All rights reserved.

Запис цього духовного вечора також буде знаходитися в архіві на сайті devotionals .lds .org.

Пряма трансляція
Пряма трансляція здійснюється через церковну супутникову систему, на сайтах 
devotionals .lds .org, mormonchannel .org, на Мормонському каналі для Roku 2, на сторінці 
Інститутів релігії СОД на Facebook й у мобільному додатку Mormon Channel.

 Пряма трансляція  ЗЧ: неділя, 13 січня 2019, 18:00 3

 УГЧ: понеділок, 14 січня 2019, 01:00
Мови, якими буде доступна пряма трансляція через церковну супутникову систему і на 
сайті devotionals .lds .org:
американська мова 
жестів 4

англійська  
(з субтитрами)

індонезійська

іспанська  
(з субтитрами)

камбоджійська
кантонська
корейська
мандаринська

монгольська
португальська  
(з субтитрами)

самоанська
себуанська
тагальська

таїтянська
тайська
тонганська
фіджійська
французька
японська

Мови, якими буде доступна пряма відеотрансляція на Мормонському каналі для Roku:
американська мова 
жестів

англійська  
(з субтитрами)

іспанська  
(з субтитрами)

португальська  
(з субтитрами)

французька

 2. Усі назви продукції або компаній та пристроїв, логотипів, піктограм, графіки або дизайну, на які є посилання в цьому 
документі, є торговими марками відповідних власників, і їх наведено тільки таким чином, щоб це було на користь власникам 
цих торгових марок. Присутність або відсутність назв продукції, послуг, компаній, організацій, домашніх сторінок або 
веб‑ сайтів у цьому документі не означає будь‑ якого спонсорства, схвалення або несхвалення з боку Церкви Ісуса Христа 
Святих Останніх Днів.

 3. Час початку програми наведено за зимовим часом (ЗЧ) і Універсальним глобальним часом (УГЧ). ЗЧ‑ ‑ ‑ Зимовий час у 
Солт‑ Лейк‑ Сіті, штат Юта. УГЧ‑ ‑ ‑ Універсальний глобальний час.

 4. Американська мова жестів (АМЖ) доступна через церковну супутникову систему тільки у Сполучених Штатах і Канаді. Під 
час трансляції АМЖ в центрі уваги буде сурдоперекладач, а промовців на зборах можна буде бачити у невеличкому вікні 
на екрані. Аудіотрансляція англійською буде йти разом з АМЖ. Якщо вам потрібно почати отримувати трансляцію АМЖ, 
будь ласка, зверніться до керівництва групи обслуговування приміщень принаймні за два тижні до початку трансляції, бо, 
можливо, знадобиться додаткове обладнання.
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Мормонський канал доступний для потокового програвача Roku. Щоб дізнатися більше, 
відвідайте сайт mormonchannel .org або зайдіть в магазин каналів Roku.

Мова прямої відеотрансляції для сторінки Інститутів релігії СОД на Facebook:
англійська

Пряма відеотрансляція і окрема аудіотрансляція на сайті mormonchannel .org і пряма 
відеотрансляція у мобільному додатку Mormon Channel доступні такими мовами:
американська мова 
жестів

англійська  
(з субтитрами)

іспанська  
(з субтитрами)

Час прямих трансляцій‑ ‑ ‑ це єдиний час, коли цей духовний вечір буде доступний 
французькою, португальською та іспанською мовами на Мормонському каналі для Roku, 
і це єдиний час, коли він буде доступний іспанською на сайті mormonchannel .org й у 
мобільному додатку Mormon Channel. Починаючи з прямої трансляції духовного вечора, 
його можна буде переглянути в будь‑ який час на сайті devotionals .lds .org мовами, що згадані 
вище.

Архіви
Архіви доступні на сайтах devotionals .lds .org, mormonchannel .org, на Мормонському каналі 
для Roku й у мобільному додатку Mormon Channel.

Архіви запису трансляції у вигляді відео- , (лише) аудіо-  та текстових файлів доступні на 
сайті devotionals .lds .org такими мовами:
албанська
американська мова 
жестів

англійська  
(з субтитрами)

болгарська
вірменська
голландська
данська
естонська
індонезійська

іспанська  
(з субтитрами)

італійська
камбоджійська
кантонська
корейська
латвійська
литовська
малагасійська
мандаринська
монгольська

німецька
норвезька
польська
португальська  
(з субтитрами)

російська
румунська
самоанська
себуанська
тагальська
таїтянська

тайська
тонганська
угорська
українська
фіджійська
фінська
французька
хорватська
чеська
шведська
японська

Файли із записом прямої відеотрансляції будуть доступні в архіві на сайті devotionals .lds .org 
невдовзі після трансляції. Лише аудіофайли та додаткові відеофайли буде додано в архів 
до наступної суботи після трансляції. Текстові файли буде додано, коли вони будуть у 
наявності.
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Відеофайли в архіві на сайті mormonchannel .org, Мормонському каналі для Roku і 
мобільному додатку Mormon Channel доступні такими мовами:
американська мова 
жестів

англійська  
(з субтитрами)

Через декілька днів після проведення прямої трансляції програму буде додано до серії 
відео Всесвітні духовні вечори для дорослої молоді на сайті mormonchannel .org, в архіви 
Мормонського каналу для Roku й у мобільний додаток Mormon Channel.

Інші варіанти перегляду і прослуховування
Телебачення і радіо
Цей духовний вечір буде доступним у прямому ефірі, де це можливо, на різних теле‑  
та радіостанціях по всьому світу, зокрема на ефірних, кабельних, супутникових та 
Інтернет‑ станціях і Mormon Channel HD Radio. Щоб дізнатися більше, ознайомтеся 
з переліком місцевих програм, доступних у вашій місцевості, або відвідайте сайти 
mormonchannel .org чи byutv .org.

Додаток для мобільних пристроїв Євангельська бібліотека
Додаток Євангельська бібліотека доступний різними мовами і на різних мобільних 
пристроях, включаючи планшети й смартфони, що підтримують операційні системи Apple 
(iOS) та Android. Щоб дізнатися більше, відвідайте сайт mobile .lds .org або зайдіть у магазин 
додатків для вашого пристрою.
Відео‑  та аудіозаписи більшістю наявних мов будуть доступні не пізніше, ніж через один 
місяць після трансляції. Текстові файли буде додано, коли вони будуть у наявності.

Подкасти
Подкасти доступні на сайті devotionals .lds .org.
Мови відео-  та аудіозаписів:
Зайдіть на сайт devotionals .lds .org, щоб знайти мови, якими вони доступні.


