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Inocent III sa narodil v roku 1160 ako Lotario de' Conti.  Bol synom 

grófa Trasimunda zo Segni a synovcom pápeža Klementa III.  

Pápežom bol od roku 1198 do roku 1216.  Inocent horlivo 

podporoval krížové výpravy, včítane neblahej štvrtej. 

Masové opúšťanie Rímskej cirkvi v prospech Katarov 

v Languedoku (a s tým súvisiaca strata postavenia a príjmov) mu 

vnukli myšlienku krížovej vojny dokonca proti blížnym kresťanom.   

Séria kázní Arnauda Amaury, opáta z Cîteaux sa ukázala byť ešte 

väčším fiaskom, ako boli kázania Dominika Guzmána (Sv. 

Dominika).  

Luxusný život Arnauda a jeho Cisterciánskych mníchov boli viac na 

posmech, ako predmetom obdivu v Langedoku.  Osobne ponížený 

Arnaud kričal po krvi.  Zavraždenie pápežského legáta, tiež 

Cisterciánskeho mnícha, poskytlo ideálnu zámienku na 

podniknutie krokov.  Na Arnaudovo nabádanie Inocent III nariadil 

krížovú výpravu proti obyvateľom Languedoku.  

Ich vládca, Raymond VI, gróf z Toulouse, požiadal o nezávislé vyšetrovanie.  Inocent vyslal právnika 

menom Milo, navonok aby vykonal nezávislé vyhodnotenie, ale s tajnými pokynmi, aby sa podriadil  

Arnaudovi - Raymondovmu smrteľnému nepriateľovi.  Arnaudovi sa tak dostala príležitosť nasýtiť si 

svoj smäd po krvi.  Čoskoro sa stal vodcom krížovej výpravy.  Sám zaujal pozíciu jej vrcholového 

vojenského veliteľa.  Jeho križiackym légiám  - spodine Francúzska – sa dostali tie isté privilégiá ako 

tým, čo bojovali proti Moslimom.  Zabíjanie Katarov, rovnako ako zabíjanie Moslimov, zaručovalo 

tým, čo ich zabíjali, najvyššie miesto v nebi.   
 
 

Súčasník Pierre des Les-Vaux-de-Cernay, vo svojej Historia Albigensis neskrýva to, že sa o zrade 
vedelo: 
 
Pápež nariadil Milovi, aby sa radil s opátom z Citeaux vo všetkých otázkach záležitosti viery, a hlavne 
o čomkoľvek čo sa týka grófa z Toulouse, nakoľko opát bude vedieť o stave tejto záležitosti a bude 
dobre oboznámený so spôsobom myslenia grófa Raymonda.  Dokonca, za týmto účelom pápež 
doslova nariadil Milovi: „Opát urobí všetko, čo bude treba, Vy budete jeho nástrojom.  Gróf mu 
nedôveruje; Vás nebude podozrievať.“  ... Milo sa s ním radil ohľadom niekoľkých dôležitých bodov 
týkajúcich sa záležitosti viery.  Opát mu dal odpovede pod pečaťou, pričom písomne podrobne 
rozobral svoje pokyny ohľadom všetkých bodov.  
 
WA Sibly a MD Sibly, Dejiny Albigénskej Krížovej Vojny, (The History of the Albigensian Crusade, 
Boydell Press, 2002) §71 (p41), anglický preklad  Pierre des Vaux-de-Cernayovej, Historie Albigensis. 
Záležitosť viery („business of the faith“) je pojmom, ktorým Pierre zvyčajne popisoval krížovú 
výpravu. 
 

  

Inocent tvrdil, že Boh ho urobil vládcom celého sveta.  Podarilo sa mu rozšíriť feudálnu moc 

pápežskej stolice získaním Portugalska, Aragónska, Uhorska a Anglicka ako lén, a robil si nároky na 



svoje zásluhy v  postúpení  feudálnych majetkov grófov z Toulouse a Petra II, aragónskeho kráľa, 

iným vlastníkom.  

 

Inocent III otvoril 15. novembra 1215 štvrtý lateránsky koncil.  Bol to najdôležitejší koncil stredoveku.  

Okrem toho, že sa tu rozhodlo o ďalšej krížovej výprave do Svätej Zeme, koncil tiež vydal 

sedemdesiat vyhlášok, prvou z ktorých bolo krédo (Firmiter credimus) proti Katarom a Valdénskym, 

v ktorom sa prepožičala výrazu „prepodstatnenie“ (chlieb a víno skutočne predstavujú telo a krv 

Ježiša Krista pri svätom prijímaní) jeho prvá cirkevná sankcia.  Stanovili sa tu tiež základné princípy 

toho, čo sa neskôr stalo pápežskou inkvizíciou, za pontifikátu jeho synovca pápeža Gregora IX. 

Kostolná pieseň zvaná Veni Sancte Spiritus, ktorá bola populárnou medzi križiakmi pri upaľovaní 

údajných heretikov, sa zvykne pripisovať Inocentovi III.  Niekedy sa jej tiež dáva názov „Zlatá 

Sekvencia“.  V rímskej liturgii sa predpisuje pre omše počas Turíc, vynechávajúc nasledujúcu nedeľu.  
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