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Inocenc III se narodil v roce 1160 jako Lotario de' Conti. Byl 

synem hraběte Trasimunda ze Segni a synovcem papeže 

Klementa III. Papežem byl od roku 1198 do roku 1216. Inocenc 

horlivě podporoval křížové výpravy, včetně neblahé čtvrté. 

Masové opouštění římské církve ve prospěch Katarů v 

Languedoku (a s tím související ztráta postavení a příjmů) mu 

vnukly myšlenku křížové války dokonce proti bližním křesťanům. 

Série kázání Arnauda Amaury, opata z Cîteaux se ukázala být 

ještě větším fiaskem, jak byly kázání Dominika Guzmána (Sv. 

Dominika). 

Luxusní život Arnauda a jeho cisterciáckých mnichů byly více na 

posměch, jak předmětem obdivu v Langedoku. Osobně ponížen 

Arnaud křičel po krvi. Zavraždění papežského legáta, též 

Cisterciáckého mnicha, poskytlo ideální záminku pro podniknutí 

kroků. Na Arnaudova nabádání Inocenc III nařídil křížovou 

výpravu proti obyvatelům Languedoku. 

Jejich vládce, Raymond VI, hrabě z Toulouse, požádal o nezávislé vyšetřování. Inocenc vyslal právníka 

jménem Milo, navenek aby provedl nezávislé vyhodnocení, ale s tajnými pokyny, aby se podřídil 

Arnaud - Raymondovu smrtelnému nepříteli. Arnaudovi se tak dostala příležitost nasytit si svou žízeň 

po krvi. Brzy se stal vůdcem křížové výpravy. Sám zaujal pozici jejího vrcholového vojenského 

velitele. Jeho křižáckým legiím - spodině Francie - se dostali tytéž privilegia jako tím, co bojovali proti 

Muslimům. Zabíjení Katarů, stejně jako zabíjení Muslimů, zaručovalo tem, co je zabíjeli, nejvyšší 

místo v nebi. 

Současník Pierre des Les - Vaux - de - Cernay, ve své Historia Albigensis neskrývá tu skutečnost, že se 

o zradě vědělo: 

 

Papež nařídil Milovi, aby se radil s opatem z Citeaux ve všech otázkách záležitosti víry, a 
hlavně o čemkoliv co se týče hraběte z Toulouse, nakolik opat bude vědět o stavu této 
záležitosti a bude dobře obeznámen se způsobem myšlení hraběte Raymonda. Dokonce, za 
tímto účelem papež doslova nařídil Milovi: „Opat udělá vše, co bude třeba, Vy budete jeho 
nástrojem. Hrabě mu nedůvěřuje; Vás nebude podezřívat.“ ...Milo se s ním radil ohledně 
několika důležitých bodů týkajících se záležitosti víry. Opat mu dal odpovědi pod pečetí, 
přičemž písemně podrobně rozebral své pokyny ohledně všech bodů. 
 
WA Sibly a MD Sibly, Dějiny Albigenské Křížové Války, (The History of the Albigensian Crusade, 
Boydell Press, 2002) § 71 (Str. 41), anglický překlad Pierre des Vaux - de - Cernay , Historie Albigensis. 
Záležitost víry („business of the faith“) je pojmem, kterým Pierre obvykle popisoval křížovou výpravu. 
 

Inocenc tvrdil, že Bůh jej učinil vládcem celého světa. Podařilo se mu rozšířit feudální moc papežské 

stolice získáním Portugalska, Aragonie, Uherska a Anglie jako lén, a dělal si nároky na své zásluhy v 

postoupení feudálních majetků hrabat z Toulouse a Petra I, aragonského krále, jiným vlastníkům. 

 



Inocenc III otevřel 15. listopadu 1215 čtvrtý lateránský koncil. Byl to nejdůležitější koncil středověku. 

Kromě toho, že se zde rozhodlo o další křížové výpravě do Svaté Země, koncil také vydal sedmdesát 

vyhlášek, z nichž první bylo krédo (Firmiter credimus) proti Katarům a valdenským, ve kterém se 

propůjčila výrazu „přepodstatnění“ (chléb a víno skutečně představují tělo a krev Ježíše Krista při 

svatém přijímání) jeho první církevní sankce. Stanovily se zde také základní principy toho, co se 

později stalo papežskou inkvizicí, za pontifikátu jeho synovce papeže Řehoře IX. 

Kostelní píseň zvaná Veni Sancte Spiritus, která byla populární mezi křižáky při upalování údajných 

heretiků, se zvykne připisovat Inocencovi II. Někdy se jí také dává název „Zlatá Sekvence“. V římské 

liturgii se předepisuje pro mše během Letnic, vynechávajíc následující neděli. 
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