
Ve věku 74 let zemřel ve čtvrtek 17. 2. 2022 

biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz OPraem 

V čele diecéze stál František Lobkowicz od jejího založení v roce 

1996. V posledních letech trpěl vážnými zdravotními problémy a krátce 

před svou smrtí byl hospitalizován v Městské nemocnici Ostrava, kde 

zemřel. 

František Václav Lobkowicz se narodil 5. ledna 1948 v Plzni. Jeho 

rodiči byli Jaroslav Claude, kníže z Lobkowicz a Gabriela z Korff-

Schmising-Kerssenbrocku (křimická větev Lobkowiczů). Studoval 

teologii v Litoměřicích a rakouském Innsbrucku. Na kněze byl vysvěť-

cen Františkem kardinálem Tomáškem 15. srpna 1972 v Praze. Kněž-

skou službu však mohl vykonávat jen daleko od svého domova. Působil v římskokatolických 

farnostech Frýdek, Jablunkov a Ostrava-Mariánské Hory. 

Papežem Janem Pavlem II. byl 17. 3. 1990 jmenován titulárním biskupem v Catabum Castra a 

světícím biskupem pražské arcidiecéze. Biskupskou konsekraci přijal 7. 4. 1990 v Praze, kde 

působil až do roku 1996. Po zřízení ostravsko-opavské diecéze papežem Janem Pavlem II. byl 

30. května 1996 jmenován prvním sídelním biskupem nově zřízené ostravsko-opavské diecéze. 

Intronizace proběhla v ostravské katedrále Božského Spasitele 31. srpna 1996. 

„Současně se založením diecéze čekala na prvního sídelního biskupa řada úkolů. Od zřízení 

diecézní kurie, vytvoření týmu spolupracovníků, zakládání pastoračních center až po stavbu 

budovy biskupství na Kostelním náměstí, která byla otevřena v roce 2000. Biskup František 

Václav Lobkowicz vysvětil desítky kněží, nejen pro svou diecézi, ale také pro řeholní komunitu 

premonstrátů a další řeholní řády,“ připomněl mluvčí diecéze Pavel Siuda. 

Biskupskou službu mu začaly v posledních šesti letech komplikovat zdravotní problémy. V roce 

2016 podstoupil náročnou operaci. Po zotavení se znovu zapojil do služby. V roce 2017 byl pro 

diecézi jmenován pomocný biskup Mons. Martin David, který se 1. 6. 2020 stal apoštolským 

administrátorem diecéze a převzal úkoly spojené s jejím vedením. 

František Václav Lobkowicz se velmi rád hlásil ke své skautské příslušnosti. Byl ústřed-

ním duchovním rádcem CŘK pro římskokatolické skauty a skautky v Junáku a pro 

Odbor duchovní výchovy Junáka vydal v r. 2001 osvědčení o své záštitě nad soutěží 

Stezka písmáků. Při skautských poutích k památníku na vrchu IVANČENA dlouhodobě 

vedl mše sv. k uctění památky nacisty popravených skautů. 
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