
Teatis

Kuupäev: 10. august 2018

Kellele: üldjuhtidele, abiorganisatsioonide üldjuhatustele, 
piirkondade seitsmekümnetele, vaiade, misjonite ja 
ringkondade juhatajatele, piiskoppidele ja koguduste 
juhatajatele

Kellelt: Seminarid ja usuinstituudid
Preesterluse ja perekonna osakonnalt (+1 801 240 4357)

Teema: 2018. a septembri ülemaailmne pühalik koosolek noortele täiskasvanutele: „Näost 
näkku” üritus koos vanem Quentin L. Cookiga

Otseülekannet ülemaailmsest pühalikust koosolekust noortele täiskasvanutele: „Näost näkku” 
üritust koos vanem Quentin L. Cookiga kantakse üle Kiriku satelliidisüsteemi kaudu, veebilehel 
LDS .org, YouTube’is ja muu meedia vahendusel pühapäeval, 9. septembril 2018. Vanem Cookiga 
on koos Kiriku ajaloolased õde Kate Holbrook ja vend Matt Grow. See üritus keskendub Kiriku 
ajaloole ja tutvustab uut ajaloojutustust Pühad. Osalema on kutsutud kõik noored täiskasvanud 
(vanuses 18−30), nii vallalised kui abielus, ja keskkooli lõpuklassi õpilased.

Vahetult pärast otseülekannet arhiveeritakse pühaliku koosoleku salvestus lehtedel 
devotionals .lds .org ja ysafacetoface .lds .org. Salvestust võib igal ajal voogesitada või alla laadida. 
Infot saadaval olevate keelte ja muu kohta vaadake kaasas olevast ülekande ajakavast. Ülekanne 
on saadaval kõigis heakskiidetud keeltes laupäevaks, 22. septembriks 2018.

Palun valige vaatamisaeg, mis sobib kõige paremini teie piirkonna noortele täiskasvanutele. 
Sotsiaalmeedia vahendid (sõnum või „meme” ja Facebooki ning Twitteri plakatid) on saadaval 
aadressil devotionals .lds .org.

Originaali pealkiri: Notice, 10 August 2018: September 2018 Worldwide Devotional  
for Young Adults: A Face to Face Event with Elder Quentin L. Cook. Estonian. 16145 124

https://www.lds.org/broadcasts/worldwide-devotional-for-young-adults?lang=eng&_r=1
https://www.lds.org/broadcasts/face-to-face/cook?lang=est&cid=rdb_v_ysa-face-2-face
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Pühapäev, 9. september 2018 • kell 18.00 MDT

Ülemaailmne pühalik koosolek noortele täiskasvanutele: „Näost näkku” üritus koos 
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Kiriku satelliidiülekannete ajakava
Ülemaailmne pühalik koosolek noortele täiskasvanutele 
„Näost näkku” üritus koos vanem Quentin L. Cookiga
Pühapäev, 9. september 2018
Programmi kestus 1 tund ja 15 minutit

Üldinfo
Vaatamise ajad
Palun valige vaatamisaeg 1, mis sobib kõige paremini teie piirkonna noortele täiskasvanutele.

Info vaia tehnikaspetsialistile
Seda ülekannet võib vaadata otse Kiriku satelliidisüsteemi kaudu lehtedel devotionals .lds .org, 
ysafacetoface .lds .org, YouTube,2 ja muu meedia vahendusel. Hilisemateks vaatamisteks peab 
programmi voogesitama või alla laadima aadressilt devotionals .lds .org või ysafacetoface .lds .org, 
salvestama otseülekande hilisemaks vaatamiseks või valima vaatamisaja selle ülekande ajakava 
teiste vaatamisvõimaluste seast.
Et saada juhiseid satelliidiülekande ettevalmistamiseks või tehnilisele toele helistamiseks, vaadake 
juhendit „Satelliidiseadmete info vaia tehnikaspetsialistile”. See peaks asuma satelliidivastuvõtja 
läheduses.
Kui vajate abi tehnilistes küsimustes satelliidi, interneti või muude Kiriku satelliidiülekannete 
vastuvõtmiseks kogudusehoones kasutatavate seadmete kohta, minge veebilehele mhtech .lds .org. 
Kui veebilehel pole teie keelt, siis pöörduge abi saamiseks oma halduskontori poole.
NB! Kui oskate lugeda ja kirjutada inglise keeles, siis palun täitke pühaliku koosoleku lõpus 
ülekandejärgne uuring (hetkel on uurimusküsimustik saadaval ainult inglise keeles). Uuringu leiate 
aadressilt mhtech .lds .org , otsides märksõna broadcast survey.

Subtiitrid
Paljudes piirkondades on võimalik näha kuulmisvaegusega inimestele mõeldud subtiitreid. Subtiitrid 
on saadaval internetis seda toetavate elektroonikaseadmete jaoks. Selle ülekande joaks on subtiitrid 
saadaval ainult inglise keeles.

 1. Ülekande kuupäevad, kellaajad ja keeled võivad muutuda. Muudatuste kohta vaadake infot ingliskeelselt kodulehelt events .lds .org. 
Muukeelsete muudatuste teada saamiseks võtke ühendust piirkonna kantseleiga.

 2. Kõik toodete või firmade nimed ja rekvisiidid, logod, ikoonid, graafika või kujundus, millele on viidatud käesolevas dokumendis, on 
vastavate omanike kaubamärgid ja neid esitatakse ainult sel viisil, nagu see on kooskõlastatud nende kaubamärkide omanikega. Toodete, 
teenuste, firmade, organisatsioonide, kodulehtede või veebilehtede nimede olemasolu või puudumine ei viita sponsorlusele, kokkuleppele või 
selle puudumisele seoses Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikuga.

https://www.lds.org/help/support/meetinghouse-technology/?lang=eng
https://www.lds.org/church/events?lang=eng
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Ülekannete ajakava: ülemaailmne pühalik koosolek – „Näost näkku” üritus noortele täiskasvanutele

Videosalvestus
Seda ülekannet võib salvestada üksnes Kiriku tarbeks. Vaia tehnikaspetsialist võib teha koopia iga 
kogudusehoone raamatukogu jaoks. Lisage iga videolindistuse sildile märge autoriõiguse kohta:

Ülemaailmne pühalik koosolek noortele täiskasvanutele 
„Näost näkku” üritus koos vanem Quentin L. Cookiga 
9. september 2018 
© 2018 Intellectual Reserve, Inc. 
All rights reserved.

Ülekanne arhiveeritakse ka aadressidel devotionals .lds .org ja ysafacetoface .lds .org.

Otseülekanne
Otseülekanne on saadaval Kiriku satelliidisüsteemi kaudu veebilehtedel devotionals .lds .org, 
ysafacetoface .lds .org, mormonchannel .org, Mormon Channel Roku mängija jaoks, Viimse Aja 
Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Facebooki lehel, VAP usuinstituutide Facebooki lehel ja Mormon 
Channeli mobiilirakenduses.

Otseülekanne  MDT: pühapäev, 9. september 2018. a. kell 18.00  3

 UTC: esmaspäev, 10. september 2018. a. kell 00.00

Otseülekande keeled Kiriku sateliidisüsteemi, devotionals .lds .org, ysafacetoface .lds .org ja Mormon 
Channeli Roku mängija jaoks:
ameerika viipekeel 4

hispaania
inglise (subtiitrid)
portugali

prantsuse

Otseülekande video keeled Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Facebooki lehel ja VAP 
usuinstituutide Facebooki lehel:
hispaania inglise portugali

Video ja ainult- audio otseülekande keeled mormonchannel .org ’ ile ja video otseülekande keeled 
Mormon Channeli mobiilirakendusele:
ameerika viipekeel hispaania inglise (subtiitrid)

See ülekanne on saadaval prantsuse, portugali ja hispaania keeles Mormon Channelis Roku 
mängijale ja hispaania keeles lehel mormonchannel .org ja Mormon Channeli mobiilirakenduses 
ainult otseülekande ajal. Pärast otseülekannet võib ülekannet igal ajal vaadata internetilehtedel 
devotionals .lds .org ja ysafacetoface .lds .org eelnevalt mainitud keeltes.

 3. Programmi algusajad on toodud Utah’ osariigi suveajas (MDT) ja koordineeritud ühtlusajas (UTC). MDT on kohalik suveaeg – suveaeg 
Ameerika Ühendriikides Utah’ osariigis Salt Lake Citys. UTC on rahvusvaheline ühtlusaeg.

 4. Ameerika viipekeel (ASL) on saadaval ainult USA- s ja Kanadas. Ameerika viipekeelses ülekandes näidatakse viipekeelde tõlkijat ekraanil 
suures plaanis ja koosoleku kõnelejaid väikeses aknas. Ingliskeelne audioülekanne toimub samaaegselt ameerika viipekeelega. Kui teil on 
vaja ameerika viipekeeles ülekannet, siis palume võtta ühendust oma tehnikaosakonnaga vähemalt kaks nädalat enne ülekannet – vaja võib 
minna lisatehnikat.

https://www.mormonchannel.org/
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Ülekannete ajakava: ülemaailmne pühalik koosolek – „Näost näkku” üritus noortele täiskasvanutele

Arhiivid
Arhiivid on saadaval veebilehtedel devotionals .lds .org, ysafacetoface .lds .org, mormonchannel .org, 
Mormon Channel Roku mängija jaoks ja Mormon Channeli mobiilirakenduses.

Video ja ainult audio arhiivi keeled lehtedel devotionals .lds .org ja ysafacetoface .lds .org:
albaania
ameerika viipekeel
armeenia
bulgaaria
eesti
fidži
hispaania
hollandi
horvaatia
indoneesia

inglise (subtiitrid)
itaalia
jaapani
kantoni
khmeeri
korea
leedu
läti
malagassi
mandariini

mongoli
norra
poola
portugali
prantsuse
rootsi
rumeenia
saksa
samoa
sebu

soome
taani
tagalogi
tahiti
tai
tonga
tšehhi
ukraina
ungari
vene

Otseülekande videofailid tehakse kättesaadavaks lehtedel devotionals .lds .org ja ysafacetoface .lds .org 
varsti pärast ülekande lõppu. Ainult- audio failid ja lisavideofailid lisatakse arhiividesse  laupäevaks, 
22. septembriks 2018. Selle ülekande kohta tekstifaile ei avaldata.

Videoarhiivi keeled lehele mormonchannel .org, Mormon Channeli Roku mängija jaoks ja Mormon 
Channeli mobiilirakenduses:
ameerika viipekeel inglise (subtiitrid)

Programm lisatakse ülekannete kollektsiooni Ülemaailmsed pühalikud koosolekud noortele 
täiskasvanutele veebilehel mormonchannel .org ja Mormon Channeli Roku mängija ning Mormon 
Channeli mobiilirakenduse arhiividesse mõni päev pärast otseülekannet.
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Ülekannete ajakava: ülemaailmne pühalik koosolek – „Näost näkku” üritus noortele täiskasvanutele

Teised vaatamisvõimalused
Televisioon ja raadio
Kus võimalik, toimub see otseülekanne erinevates televisiooni-  ja raadiokanalites üle kogu maailma, 
sealhulgas kaabel- TV, satelliidi, interneti ning Mormon Channel HD- raadio vahendusel. Uurige 
kohalikest kavadest, millised on võimalused teie piirkonnas, või külastage lisateabe saamiseks 
veebilehti mormonchannel .org või byutv .org.

„Evangeeliumi raamatukogu” mobiilirakendus
„Evangeeliumi raamatukogu” mobiilirakendus on saadaval eri keeltes mitmesuguste elektrooniliste 
seadmete tarvis, näiteks tahvelarvutite ja nutitelefonide jaoks, mis töötavad iOS- i või Androidi 
operatsioonisüsteemidel. Külastage lehte mobile .lds .org või kontrollige oma seadme rakenduste poodi 
rakenduse leidmiseks.
Enamikus keeltes on video-  ja audiosalvestused kättesaadavad ühe kuu jooksul pärast ülekande 
toimumist.

Taskuhäälingud (podcastid)
Taskuhäälingud on saadaval veebilehel devotionals .lds .org.
Video ja ainult- audio keeled:
Vaadake olemasolevaid keeli lehelt devotionals .lds .org.


