Životopis:
Ja, Luka Premelč, rođen sam 29. travnja 1995. godine u Varaždinu kao najstariji od
troje djece Krunoslava i Mirjane rođ. Klarić. Djetinjstvo sam proveo u Gornjoj Rijeci, župa
Uznesenja Blažene Djevice Marije. Gornja Rijeka pripada geografski Kalničkom prigorju, a
župa je dio Zelinskog dekanata Bjelovarsko – križevačke biskupije. Nakon završene mjesne
osnovne škole, obrazovanje sam nastavio u Gimnaziji Ivana Zakmardija Dijankovečkoga u
Križevcima, gdje sam 2013. maturirao. Nakon završene srednje škole upisao sam Filozofskoteološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Osjetivši Božji
poziv na svećeništvo, nakon mnogo razmišljanja i propitkivanja, pristupio sam
Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu. Kroz petogodišnju formaciju,
svakodnevnim rastom i izgrađivanjem, vjernim sam koracima hodio na putu prema
svećeništvu. Tijekom petogodišnjeg odgoja u bogosloviji postavljen sam u službu lektorata i
akolitata te sam primljen među svećeničke kandidate Bjelovarsko-križevačke biskupije.
Godine 2018. diplomirao sam Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu,
postigavši magisterij iz teologije. 27. listopada iste godine, po rukama mons. dr. Vjekoslava
Huzjaka, bjelovarsko – križevačkog biskupa, u bjelovarskoj katedrali, zaređen sam za đakona
Svete Rimske Crkve te Crkve Bjelovarsko – križevačke. Službu i poslanje đakonata, od
početka studenog 2018., vršio sam u katedralnoj župi Sv. Terezije Avilske, u Bjelovaru.
Gospodinu sam neizmjerno zahvalan što je providio da svoje prve korake u đakonskoj službi
upravo vršim u toj župi, stekavši dragocjeno životno iskustvo u službi Njemu i ljudima.
Za svećenika, primivši drugi stupanja Svetog reda po rukama mons. dr. Vjekoslava
Huzjaka, biskupa bjelovarsko-križevačkoga, zaređen sam 22. lipnja 2019., u katedrali u
Bjelovaru. Svoju Mladu misu proslavio sam 30. lipnja iste godine, u rodnoj župi u Gornjoj
Rijeci. Po ređenju, imenovan sam od strane mjesnog biskupa, župnim vikarom u Župi Sv.
Terezije Avilske u Bjelovaru, gdje sam i vršio đakonsku službu. Bogu sam zahvalan za svaki
dan i svaki susret tijekom toga razdoblja provedenog u Bjelovaru.
Nakon godine dana svećeništva, mons. dr. Vjekoslav Huzjak iskazao mi je veliko
povjerenje, preporučivši me i uputivši me, u ljeto 2020. godine, za odgojitelja u
Međubiskupijsko sjemeništu u Zagrebu, i na tome mu od srca zahvaljujem. Gospodinu sam
zahvalan i vjerujem da je to Njegov plan za mene i stoga ću se u svoju aktualnu službu
predati i posvetiti svim srce, na veću slavu Božju i pomoć ljudima. Radujem se novom hodu,
novom životnom iskustvu, jer upravo tu vidim i prepoznajem neke od najljepših elemenata
svećeničkog života. Biti svećenik znači cijelim životom biti za Boga, ali uvijek i blizak
ljudima pa stoga smatram da je komunikacija s ljudima, osobito u današnjem vremenu
izuzetno važno, blizina njihovim problemima te mogućnost pružanja utjehe neke su mi od
najvećih ljepota svećeničkog života. Svakako, nadalje smatram da svaki čovjek, osobito
svećenik, treba poznavati raznovrsne segmente današnjeg društva, pokazati zanimanje za
razna područja, prepoznati bogatstvo opće kulture i razumijevanja situacije u svijetu. Ali
ponajprije biti čovjek, čovjek koji ljubi, ljubi Boga i bližnjega svoga. Čovjek koji je spreman
žrtvovati. Čovjek koji želi živjeti i Boga svojim životom svjedočiti. Upravo ću se to truditi,
uz Božju pomoć, svjedočiti svima koje sretnem, osobito sjemeništarcima koji su mi
povjereni.
Vjera se živi djelima, vjera se svjedoči životom.

