
Knjiga o legendarnom velikogoričkom župniku Josipu Frkinu koju je napisao najpoznatiji 
hrvatski književnik Božidar Prosenjak na temelju njegovog osobnog kazivanja.
Ovu monumentalnu (auto)biografiju prijatelji i suradnici mons. Josipa Frkina očekivali su 
još za njegova života ali zasigurno će mnoge obradovati i danas, jer riječ je o uistinu iznim-
nom svećeniku kojega se mnogi još uvijek rado sjećaju i spominju.
Predstavljanje knjige održati će se u sklopu Franjevačke tribine 27. 11. o. g. u crkvi sv. Franje, 
Kaptol 9, s početkom u 19,30.
Tko je bio mons. Josip Frkin? Evo nekoliko crtica iz njegova života. Prva župa u kojoj je 
živio i radio bila je Blažene Djevice Marije u Okiću. Tamo su mu najprije prijetili a zatim 
ispred same crkve pokušali atentat. Za te namjere se doznalo pa su vjernici napravili živi zid 
oko njega i tako ga zaštitili. Nakon toga je završio na sudu. Bio je optužen da je rekao: ‘… da 
KP ima ubilačke namjere.’ Dobio je 2 tjedna zatvora ali je ta kazna zamijenjena za novčanu. 
U to vrijeme dva puta je potajno posjetio kardinala Stepinca u njegovom kućnom pritvoru 
u Krašiću. Bl. Stepinac ga je hrabrio iako je u njemu vidio, kako je rekao ‘kandidata smrti’. 
Dugo nakon tih susreta mons. Frkin je osjećao snagu za svoj svećenički poziv.
Ponovni susret s tvrdom komunističkom čizmom imao je u župi Sv. Josipa Radnika u 
zagrebačkom naselju Botinec. Prije nego što će preuzeti župu bio je upozoren od biskupa 
da je to tvrd kraj, da je crkva zazidana i da će morati živjeti kao podstanar. Ali mons. Frkin 
je rekao: ‘ Ja volim kad se nešto stvara od ničega. Tu se vidi Božja providnost na djelu. Ja 
imam vjeru, Bog ima moćnu ruku, pa ćemo zajedno graditi.’ U početku je crkva zaista bila 
zazidana a djecu je krstio po kućama. To se s vremenom promijenilo pa su mu komunisti uz 
dosta natezanja dozvolili odzidati crkvu, slaviti mise i držati vjeronauk.
Njegova zadnja župa u kojoj je služio kao župnik bila je Navještenja Blažene Djevice Marije 
u Velikoj Gorici. Tamo je od 1981. do 2008. razvijao raznolik pastoral. Radio je s obitelji-
ma, podržavao osnivanje molitvenih zajednica, karizmatske susrete, pokretanje pobožnosti 
Biblijsko bdjenje. Vlč. Vlado Razum koji ga je naslijedio na mjestu župnika rekao je za njega: 
„Imao je, kao Isus, srce Dobrog pastira. U svećeničkim krugovima bio je iznimno cijenjen. 
Njegova riječ je uvijek imala težinu.“
Preminuo je u srpnju 2010.
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