
Pranešimas

Data: 2018 m. rugpjūčio 10 d.

Kam: Visuotiniams įgaliotiniams; visuotinėms pagalbinių 
organizacijų prezidentūroms; Septyniasdešimčių 
nariams kraštuose; kuolų, misijų ir apygardų 
prezidentams; vyskupams ir skyrių prezidentams

Nuo: Seminarijos ir religijos institutai
Kunigijos ir šeimos departamentas (1‑801‑240‑4357)

Tema: 2018 m. rugsėjo mėn. pasaulinė dvasinė valandėlė jauniems suaugusiesiems: renginys 
„Veidas į veidą“ su vyresniuoju Kventinu L. Kuku

Pasaulinė dvasinė valandėlė jauniems suaugusiesiems: renginys „Veidas į veidą“ su vyresniuoju 
Kventinu L. Kuku 2018 m. rugsėjo 9 d., šeštadienį, bus tiesiogiai transliuojamas per Bažnyčios 
palydovinę sistemą ir per internetą adresu LDS .org, YouTube bei kitas žiniasklaidos priemones. 
Kartu su vyresniuoju Kuku dalyvaus Bažnyčios istorikai Keitė Holbruk ir Matas Grouvas. Šis 
renginys daugiausia dėmesio skirs Bažnyčios istorijai ir pristatys naują pasakojamąją istoriją 
Šventieji. Kviečiame dalyvauti visus vienišus ir susituokusius suaugusiuosius (18–30 m.) ir 
moksleivius, 2018 metais baigsiančius vidurinę mokyklą ar panašias mokymo įstaigas.

Po tiesioginės transliacijos dvasinės valandėlės įrašas labai greit bus įkeltas į archyvą internete 
adresu devotionals .lds .org ir ysafacetoface .lds .org. Transliacijos įrašus bet kada galėsite žiūrėti 
ar parsisiųsti. Informacijos apie transliacijos kalbas ir kitų detalių ieškokite prie šio pranešimo 
pridėtame transliacijų tvarkaraštyje. Įrašai visomis patvirtintomis kalbomis bus prieinami nuo 
2018 m. rugsėjo 22 d., šeštadienio.

Prašome parinkti tokį žiūrėjimo laiką, kuris labiausiai tiktų jūsų krašto jauniems 
suaugusiesiems. Socialinės medijos ištekliai (žinutė arba „memas“ bei reklaminiai skydeliai 
feisbuke ir tviteryje) yra prieinami adresu devotionals .lds .org.

Notice, 10 August 2018: September 2018 Worldwide Devotional for Young Adults:  
A Face to Face Event with Elder Quentin L. Cook, vertimas. Lithuanian. 16145 156

https://www.lds.org/broadcasts/worldwide-devotional-for-young-adults?lang=eng&_r=1
https://www.lds.org/broadcasts/face-to-face/cook?lang=lit&cid=rdb_v_ysa-face-2-face


Tiesioginė transliacija iš Navū, Ilinojaus valstijos
Žiūrėkite per LDS.org, YouTube arba Facebook

Šventųjų  
pristatymas, 
nauja  
pasakojamoji  
Bažnyčios 
istorija

#LDSDevo

© 2018 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. 3/18. 3/18. September 2018 Worldwide Devotional for Young Adults Poster vertimas. Lithuanian. PD60006076 000

2018 m. rugsėjo 9 d., sekmadienis • 18:00 Kalnų vasaros laikas (angl. MDT)
Pasaulinė dvasinė valandėlė jauniems suaugusiesiems: renginys „Veidas į veidą“ su 

VYRESNIUOJU KVENTINU L. KUKU,  
KEITE HOLBRUK IR MATU GROUVU
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Kventinas L. Kukas, 
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Apaštalų Kvorumas

Keitė Holbruk, 
Bažnyčios istorijos 
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Matas Grouvas, 
Bažnyčios istorijos 
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Bažnyčios transliacijų tvarkaraštis
Pasaulinė dvasinė valandėlė jauniems suaugusiesiems: 
renginys „Veidas į veidą“ su vyresniuoju Kventinu L. Kuku
2018 m. rugsėjo 9 d., sekmadienis
Programos trukmė – 1 val. 15 min.

Bendra informacija
Žiūrėjimo laikas
Prašome parinkti tokį žiūrėjimo laiką 1, kuris labiausiai tiktų jūsų krašto jauniems suaugusiesiems.

Nurodymai kuolo technikos specialistui
Šios laidos tiesioginę transliaciją galima žiūrėti per Bažnyčios palydovinę sistemą bei internete 
adresu devotionals .lds .org, ysafacetoface .lds .org, YouTube2 ir kitas žiniasklaidos priemones. Vėlesnės 
peržiūros turi vykti srautinio duomenų siuntimo būdu (angl. streaming) arba transliacijos įrašą 
parsisiuntus iš devotionals .lds .org arba ysafacetoface .lds .org, padarius tiesioginės transliacijos įrašą 
ir jį žiūrint vėliau arba pasirinkus kitą žiūrėjimo būdą, įvardytą šios transliacijos tvarkaraštyje.
Nurodymų, kaip pasiruošti palydovinei transliacijai ar susisiekti su technine pagalba, ieškokite 
Nurodymuose kuolo technikos specialistui dėl palydovinės įrangos. Šis dokumentas turėtų būti 
laikomas prie palydovinio imtuvo.
Techninės informacijos apie palydovinį imtuvą, internetinę ar kitą įrangą, naudojamą priimti 
Bažnyčios transliacijas maldos namuose, ieškokite internete adresu mhtech .lds .org. Jei šis tinklalapis 
neišverstas į jūsų kalbą, jums gali padėti priskirtas administracijos biuras.
Pastaba. Jei mokate skaityti ir rašyti angliškai, pasibaigus transliacijai užpildykite „Broadcast 
Postevent Survey“ (liet. „Apklausa po transliacijos“) (šiuo metu apklausa vykdoma tik anglų kalba). 
Norėdami dalyvauti apklausoje, įeikite į mhtech .lds .org ir ieškokite broadcast survey.

Titrai
Klausos sutrikimų turintiems žmonėms daugelyje kraštų yra galimybė stebėti Bažnyčios palydovinę 
transliaciją su titrais. Titrai juos palaikantiems elektroniniams įrenginiams yra prieinami internete. 
Šiam renginiui titrai yra tik anglų kalba.

 1. Transliacijos data, laikas ir kalbos gali keistis. Naujausią informaciją anglų kalba rasite internete adresu events .lds .org. Naujausią 
informaciją kitomis kalbomis gausite susisiekę su jums priskirtu administracijos biuru.

 2. Visi šiame dokumente minimi gaminių, priemonių ar įmonių pavadinimai, logotipai, piktogramos, grafiniai vaizdai ar kompozicijos yra 
atitinkamiems savininkams priklausantys prekių ženklai ir naudojami tų prekių ženklų savininkų tikslams. Tai, jog šiame dokumente yra 
minimi ar neminimi gaminių, paslaugų, įmonių, organizacijų, svetainių ar internetinių puslapių pavadinimai, nereiškia, kad Pastarųjų Dienų 
Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia juos remia, palaiko arba nepalaiko.

https://www.lds.org/help/support/meetinghouse-technology/?lang=eng
https://www.lds.org/church/events?lang=eng
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Transliacijų tvarkaraštis: Pasaulinė dvasinė valandėlė – „Veidas į veidą“ jauniems suaugusiesiems

Vaizdo įrašų dauginimas
Šios transliacijos vaizdo įrašus leidžiama dauginti tik naudojimui Bažnyčios tikslams. Kuolo 
technikos specialistas gali padaryti po vieną įrašo kopiją kiekvienai susirinkimų namų bibliotekai. 
Ant kiekvieno vaizdo įrašo kortelės užrašykite tokį įspėjimą apie autorių teises:

Pasaulinė dvasinė valandėlė jauniems suaugusiesiems: 
renginys „Veidas į veidą“ su vyresniuoju Kventinu L. Kuku 
2018 m. rugsėjio 9 d. 
© 2018 by Intellectual Reserve, Inc. 
All rights reserved.

Šios transliacijos įrašas taip pat bus įkeltas į archyvą internete adresu devotionals .lds .org ir 
ysafacetoface .lds .org.

Tiesioginė transliacija
Tiesioginę transliaciją galima stebėti internete adresu devotionals .lds .org, ysafacetoface .lds .org, 
mormonchannel .org bei per „Mormon Channel“, skirtą Roku grotuvui, Pastarųjų Dienų Šventųjų 
Jėzaus Kristaus Bažnyčios ir „LDS Institutes of Religion“ feisbuko paskyrą ir per „Mormon 
Channel“ mobiliąją programėlę.

Tiesioginė transliacija  MDT: 2018 m. rugsėjo 9 d., sekmadienį, 18:00 val.3
 UTC: 2018 m. rugsėjo 10 d., pirmadienį, 00:00 val.

Tiesioginės transliacijos kalbos per Bažnyčios palydovinę sistemą, internete adresu 
devotionals .lds .org, ysafacetoface .lds .org bei per „Mormon Channel“, skirtą Roku grotuvui:
amerikiečių gestų 4

anglų (su titrais)
ispanų
portugalų

prancūzų

Tiesioginės transliacijos kalbos Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios ir „LDS 
Institutes of Religion“ feisbuko puslapiuose:
anglų ispanų portugalų

Tiesioginės vaizdo ir tik garso transliacijos kalbos per mormonchannel .org ir tiesioginės vaizdo 
transliacijos per „Mormon Channel“ mobiliąją programėlę:
amerikiečių gestų anglų (su titrais) ispanų

 3. Programos pradžios laikas nurodomas kalnų vasaros laiku (angl. MDT) ir pasauliniu koordinuotuoju laiku (angl. UTC). Kalnų vasaros 
laikas (angl. MDT) – tai vietos laikas Solt Leik Sityje, Jutoje, JAV, galiojant vasaros laikui. Universalus koordinuotasis laikas (angl. UTC) 
yra tarptautinio standarto laikas.

 4. Transliaciją amerikiečių gestų kalba (angl. ASL) bus galima žiūrėti per Bažnyčios palydovinę sistemą tik Jungtinėse Valstijose ir Kanadoje. 
Transliacijos amerikiečių gestų kalba metu ekrano centre bus matomas gestus rodantis asmuo, o susirinkimo kalbėtojai ekrane matysis 
mažame langelyje. Transliacija vyks amerikiečių gestų kalba ir anglų kalba. Jeigu jums reikia transliacijos amerikiečių gestų kalba, prašome 
susisiekti su jūsų pastatų priežiūros grupe bent dvi savaites prieš transliaciją, nes gali prireikti papildomos aparatūros.

https://www.mormonchannel.org/
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Tiesioginės transliacijos laikas yra vienintelis laikas, kada transliaciją bus galima žiūrėti prancūzų, 
portugalų ir ispanų kalbomis per „Mormon Channel“ Roku grotuvą, ir vienintelis laikas, kai ją bus 
galima žiūrėti ispanų kalba per mormonchannel .org ir „Mormon Channel“ mobiliąją programėlę. 
Prasidėjus tiesioginei transliacijai, dvasinė valandėlė aukščiau nurodytomis kalbomis gali būti 
peržiūrima bet kada per internetą adresu devotionals .lds .org ir ysafacetoface .lds .org.

Archyvai
Archyvus rasite internete adresu devotionals .lds .org, ysafacetoface .lds .org, mormonchannel .org, 
„Mormon Channel“ Roku grotuve ir „Mormon Channel“ mobiliojoje programėlėje.

Vaizdo ir tik garso archyvų kalbos internete adresu devotionals .lds .org ir ysafacetoface .lds .org:
albanų
amerikiečių gestų
anglų (su titrais)
armėnų
bulgarų
čekų
danų
estų
fidžių
indoneziečių

ispanų
italų
japonų
kantono
khmerų
korėjiečių
kroatų
latvių
lenkų
lietuvių

malagasių
mandarinų
mongolų
norvegų
olandų
portugalų
prancūzų
rumunų
rusų
samojiečių

sebuanų
suomių
švedų
tagalų
taitiečių
tajų
tongų
ukrainiečių
vengrų
vokiečių

Tiesioginės vaizdo transliacijos įrašai netrukus po laidos bus įkelti į archyvą internete adresu 
devotionals .lds .org ir ysafacetoface .lds .org. Garso įrašai ir papildoma vaizdo medžiaga į archyvą 
bus įkelti iki 2018 m. rugsėjo 22 d., šeštadienio. Šios transliacijos tekstiniai failai nebus įkelti.

Vaizdo archyvo mormonchannel .org, „Mormon Channel“ Roku grotuvo ir „Mormon Channel“ 
mobiliosios programėlės kalbos:
amerikiečių gestų anglų (su titrais)

Programa bus patalpinta į vaizdo įrašų kolekciją Pasaulinės dvasinės valandėlės jauniems 
suaugusiesiems svetainėje mormonchannel .org ir į „Mormon Channel“ Roku grotuvo bei „Mormon 
Channel“ mobiliosios programėlės archyvus per kelias dienas po tiesioginės transliacijos.
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Kitos peržiūros galimybės
Televizija ir radijas
Kur įmanoma, ši transliacija bus tiesiogiai transliuojama per įvairius televizijos kanalus ir radijo 
stotis visame pasaulyje, taip pat per kabelines, palydovines ir internetines stotis bei per „Mormon 
Channel“ HD radiją. Daugiau informacijos apie transliacijos galimybes jūsų krašte ieškokite vietinių 
programų tvarkaraščiuose arba internete adresu mormonchannel .org arba byutv .org.

„Gospel Library“ mobilioji programėlė
„Gospel Library“ programėlę galite parsisiųsti įvairiomis kalbomis ir į daugelį mobiliųjų įrenginių, 
taip pat į „Apple“ (iOS) bei „Android“ operacines sistemas palaikančius planšetinius kompiuterius 
ir išmaniuosius telefonus. Daugiau informacijos rasite internete adresu mobile .lds .org arba apsilankę 
jūsų įrenginiui skirtų programėlių parduotuvėje.
Daugeliu kalbų vaizdo ir garso įrašai bus prieinami per mėnesį po transliacijos.

Tinklalaidės
Šias tinklalaides galima rasti svetainėje LDS .org.
Vaizdo ir tik garso kalbos:
Informaciją apie kalbas rasite internete adresu devotionals .lds .org.


