
P. Josef Malinský O.Cr. 
 

Páter Josef Malinský se narodil 10. října 1913 v Nové Pace, pokřtěn byl 

dne 12. října 1913 Františkem Sadlickým, kaplanem v Nové Pace. 

 

Se svými rodiči pak bydlel v Nové Pace č. p. 355. 

Jeho otec Josef Malinský narozený 3. 8. 1879 byl kameníkem, jeho matka Rosalie 

se narodila 17. 12. 1881 ve Vlkově č. p. 7 (rodné jméno Hrnčířová). Rodiče byli 

oddání 13. 10. 1908 v Nové Pace.  

 

Do školy začal Josef Malínský chodit 16. září1919, a to do Pětitřídní chlapecké 

školy obecné v Nové Pace. Tuto dokončil v roce 1924. Poté byl přijat do čtyřletého 

studia na České arcibiskupské gymnasium v Praze -XIX (v Bubenči), které úspěšně 

zakončil dne 21.června1932, kdy složil zkoušku dospělosti. 

 

Další kroky Josefa Malinského směřovaly do řádové služby a ke studiu 

teologie. 

Dne 29. září 1932 vstoupil do noviciátu řádu Křižovníků s červenou hvězdou, 

15. října 1933 pak složil řádové sliby. Ještě v témže roce, 7. prosince 1933, 

byl zapsán mezi řádné posluchače bohoslovecké fakulty. Završením tohoto studia 

bylo kněžské svěcení, které mu dne 18. dubna 1937 udělil arcibiskup pražský Karel 

kardinál Kašpar. 

 

Kněžské působení P. Josefa Malinského bylo velmi bohaté: 

 od 1. července 1938 byl kaplanem ve Starém Kníně 

 od 1. září 1938 byl kaplanem v Unhošti 

 od 1. června 1942 byl kaplanem v Praze - Karlíně 

 od 1. června byl 1943 kaplanem u sv. Petra v Praze 

a současně od 1. října 1945 administrátorem v Tursku 

 od 1. března 1946 byl administrátorem v Klučenicích a současně od 9. ledna 

1949 administrátorem excurrendo v Těchnicích 

 od 1. května 1960 byl interkalárním administrátorem farnosti ve Zvoleněvsi 

adm. exc. Pchery 

adm. exc. Hobšovice 

 od 17. března 1962 byl ustanoven zpovědníkem sester vincentek ve Smečně, 

v Ledcích - Šternberku 



 od 1. května 1968 administrátorem intercalarem ve Všetatech a současně 

adm. exc. v Kozlech 

Se zpětnou platností zrušeny dekrety ve Všetatech a Kozlech. 

 od 1. února 1969 administrátorem intercalarem ve Zvoleněvsi a současně 

adm.exc. v Pcherách a v Hobšovicích 

 od 1. listopadu 1969 administrátorem ve Starém Kníně a současně adm. 

exc. v Boroticích 

 od 1. dubna 1974 adm. exc. v Živohošti 

 1. září 1975 jmenován farářem ve Starém Kníně 

 

Dne 14. října 1988 P. Josef Malinský ve Starém Kníně umírá zaopatřen svatými 

svátostmi. 

 

Dne 22. října 1988 byl pohřben na staroknínském hřbitově. 

Působení P. Josefa Malinského ve farnostech Starý Knín, Borotice a Živohošť: 

 

statistika křtů podle křestní matriky: 

ve Starém Kníně    521 

v Boroticích     208 

v Živohošti       38 

 

statistika svateb podle knihy oddaných: 

ve Starém Kníně    87 

v Boroticích     14 

v Živohošti       1 

 

statistika pohřbů podle knihy zemřelých: 

ve Starém Kníně    603 

v Boroticích     315 

v Živohošti       59 

 

Biřmování: 

21. června 1970 v 15 hod. odpoledne uděloval ve farním kostele ve Starém Kníně 

světící biskup Dr. Kajetán Matoušek z Prahy. Celkem tuto svátost přijalo 186 lidí. 

 



Biřmování 21. června 1970 ve Starém Kníně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pouť v kapli sv. Jana a Pavla v Libčicích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


